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GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE 4. DESEMBER 2019 OG SAKSLISTE
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 4. desember 2019 og saksliste.
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Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 18. november 2019.

Vedlegg:
Protokoll utdanningsutvalgets møte 18. november 2019
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MØTEPROTOKOLL

Utdanningsutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

18.11.2019 kl. 11:00 - 15:40
Bodø
16/00945

Tilstede:

Geir Berg-Lennertzen (Prodekan utdanning FLU)
Hugo Nordseth (Prodekan utdanning FSV – nestleder av UU og ledet møtet)
Ingjerd Gåre Kymre (Prodekan utdanning FSH)
Gabriel Brunvoll (Studentparlamentet)
Lars Glomsvoll (Studentparlamentet)
Tord Apalvik (Studentparlamentet)
Marie Wickstrøm Sjøli (Studentparlamentet)

Møtende
varamedlemmer:
Sondre Berge (Studentparlamentet)

Forfall:

Levi Gårseth-Nesbakk (Prorektor utdanning)
Marit Bjørnevik (Prodekan utdanning FBA)
June Borge Doornich (Prodekan utdanning HHN)
Sondre Reinsnos (Studentparlamentet)

Andre:

Monica Brobak (Observatør, Internasjonalt kontor)
Trine Åsheim Bernhardsen (Observatør, sekretær lokalt UU FBA)
Anna Elisabeth Kristoffersen (Observatør, sekretær lokalt UU FLU, på Skype)
Gry Alsos (Observatør, SFU Engage)
Line Kolås (Observatør, SFU Excited, på Skype)
Hanne Seljesæter (Observatør, Studentombud, på Skype)
Jan Atle Toska (Studiedirektør)
Anne Lovise Reiche (Bisekretær UU, saksbehandler VS 46-47/19)
Lars Røed Hansen (saksbehandler VS 44/19)
Runi Hagen (medsaksbehandler VS 44/19, på Skype)
Espen Leirset (studieprogramansvarlig VS 44/19, på Skype)
Kirsten Synnøve Fossan (saksbehandler på fakultet, VS 44/19, på Skype)
Fredrik Nesland Boksasp (saksbehandler VS 45/19)
Bente Karin Duun (medsaksbehandler VS 45/19, på Skype)
Gisle Solvoll (studieprogramansvarlig VS 45/19, på Skype)
Kathrine Mathisen (saksbehandler på fakultet, VS 45/19, på Skype)
Ingunn Skjesol Bulling (studieprogramansvarlig VS 46/19, på Skype
Margrethe Mørkved Solli (ass. studiedirektør, fra sak VS 47/19 på Skype)
Elin Sommerli (spesialrådgiver, på Skype)

Protokollfører:

Alf Magne Jacobsen
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42/19 Godkjenning av innkalling til møte 18. november 2019 og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.11.2019

Saknr
42/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 18. november 2019 og saksliste.
Møtebehandling
Møtet ble ledet av nestleder Hugo Nordseth
OS 40/19 flyttes til neste møte da leder for Universitetspedagogisk nestleder har meldt
frafall til dette møtet.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 18. november 2019 og saksliste.

43/19 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 18.oktober
2019
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.11.2019

Saknr
43/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 18. oktober 2019.
Møtebehandling
Det ble kommentert at sak 40/19 reakkreditering av Bachelor i spill og opplevelsesteknologi
nå er godkjent av rektor.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 18. oktober 2019.

44/19 Akkreditering 2019 - Bachelor i Public Administration og årsstudium
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.11.2019

Forslag til vedtak:

3

Saknr
44/19
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Utdanningsutvalget finner at reakkrediteringssøknaden for årsstudium i public administration
og bachelor i public administration er besvart tilfredsstillende, og anbefaler rektor å akkreditere
bachelorprogrammet og reakkreditere årsstudiet.

Møtebehandling
Saken ble presentert i møtet av saksbehandler Lars Røed Hansen, og videre utdypet av
studieprogramansvarlig (SPA) Espen Ingvar Leirset, som også besvarte spørsmål og
kommentarer til søknaden i møtet.
Det er feil i forslag til vedtak; begge studiene skal være akkreditering. Årsstudiet er imidlertid
formelt ikke etablert og er planlagt med oppstart først høsten 2021. Det forventes derfor at
etableringssøknad blir lagt fram for styret til møte i juni 2020, sammen med eventuelle
andre etableringssøknader fra høsten 2021. Læringsutbytte for internasjonalisering på
programnivå ble etterlyst i møtet og bør være med. Dette ordnes i etterkant før det sendes
til rektor.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å akkreditere (endelig godkjenning) studieplan med
tilhørende dokumentasjon for Bachelor i Public Administration samt Årsstudium i Public
Administration. For årsstudiet som er planlagt med oppstart først høsten 2021, må
etableringssøknad oversendes for behandling i universitetsstyret juni 2020.

45/19 Akkreditering 2019 - Årsstudium i luftfartsledelse
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.11.2019

Saknr
45/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å akkreditere (endelig godkjenning) av studieplan med
tilhørende dokumentasjon for Årsstudium i luftfartsledelse.

Møtebehandling
Saken ble presentert i møtet av saksbehandler Fredrik N. Boksasp, og videre utdypet av SPA
Gisle Solvoll, som også besvarte spørsmål og kommentarer til søknaden i møtet.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å akkreditere (endelig godkjenning) studieplan med tilhørende
dokumentasjon for Årsstudium i luftfartsledelse.
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46/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor i vernepleie
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.11.2019

Saknr
46/19

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere (endelig godkjenne) studieplan og
tilhørende dokumentasjon for Bachelor i vernepleie under forutsetning av punkt 2.
2. Det forutsettes at praksisavtaler i tråd med ny studieplan er på plass i løpet av våren
2020, og at det samlede fagmiljøet suppleres med førsteamanuensis i pedagogikk til
oppstart av studiet høsten 2020.
Møtebehandling
Saken ble presentert av saksbehandler Anne-Lovise Reiche i møtet, og videre utdypet av
opprinnelig studieprogramansvarlig (SPA) Ingunn Skjesol Bulling som også besvarte spørsmål
og kommentarer til søknaden i møtet. På s
Angående stilling førsteamanuensis i pedagogikk er det nå kommet inn flere søknader som
nå er til kommisjonsbehandling, og stillingen ventes å være besatt innen 010820.
Praksisplasser forventes også å være på plass i tråd med ny studieplan i løpet av våren 2020.
Det anbefales at LUB eksempelvis «kjenner til forskning- og utviklingsarbeid innenfor
fagområdet», beskrives slik at det fremgår på vitnemålet. Det er begrunnet for men ikke
beskrevet slik at det fremgår på vitnemål.
Litt uklart i søknaden om emnet Folkehelsearbeid skal undervises på norsk eller engelsk, og
avklart i møtet at undervisningsspråk skal være engelsk.
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere (endelig godkjenne) studieplan og
tilhørende dokumentasjon for Bachelor i vernepleie under forutsetning av punkt 2.
2. Det forutsettes at praksisavtaler i tråd med ny studieplan er på plass i løpet av våren
2020, og at det samlede fagmiljøet suppleres med førsteamanuensis i pedagogikk til
oppstart av studiet høsten 2020.

47/19 Endelig handlingsplan 2019-2022 for Utdanningsutvalget og tilhørende
tiltaksplan (justert etter UU 12.09.2019)
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.11.2019

Saknr
47/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner framlagte forslag til endelig handlingsplan med tilhørende
tiltaksplan for 2019-2020 med siste justeringer framkommet i møte.
Møtebehandling
Saken ble presentert i møtet av saksbehandler Anne-Lovise Reiche.
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Kommentarer/forslag fra studentrepresentant Tord Apalvik angående mål 1.3 med blant
annet plan for å sikre god representasjon hvert år, tillitsvalgopplæring, forbedringer knyttet
til studentrekruttering skrives ned av han og sendes til saksbehandler i etterkant av møtet.
Mål 1.1.2 En helhetlig gjennomgang av tidsplan med de ulike frister for kvalitetsarbeidet
med sikte på å finne når de ulike frister må være i forhold til hverandre.
Mål 2.2.4 Hva menes med innovasjon i denne sammenhengen? Bør klargjøres.
Mål 4. Savner delmål for de som ikke har praksis for å kunne gjøre mer.
Mål 5.2.2 Må endres til bør eller oppfordres til…
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner framlagte forslag til endelig handlingsplan med tilhørende
tiltaksplan for 2019-2020 med siste justeringer framkommet i møte.

48/19 Kursopplegg for studieprogramansvarlige (SPA)
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.11.2019

Saknr
48/19

Forslag til vedtak:
Prorektor for utdanning ferdigstiller et kursopplegg for de studieprogramansvarlige ut fra
innspill som framkom i møtet.
Møtebehandling
Saken ble presentert i møtet av studiedirektør Jan-Atle Toska.
I tillegg til forslag om to typer kurs kom det forslag om et tredje kurs med tema om det å
være leder. Dette med bakgrunn i at ofte når en går over i rolle som SPA kommer fra en rolle
som underviser hvor en ikke har hatt noe fokus på lederrollen.
Utdanningsutvalgene er koblet til årshjul og utgjør en form for opplæring. Her må tas hensyn
til at det på fakultet med mange programmer er en del SPA som ikke sitter i
utdanningsutvalg.
Gjennomgang av 12 punkts sjekkliste for SPA er en nyttig øvelse.
Tar sikte på start av kursopplegget i løpet av vårsemesteret 2020.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Prorektor for utdanning ferdigstiller et kursopplegg for de studieprogramansvarlige ut fra
innspill som framkom i møtet.
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Saknr

Arkivsak

Tittel

39/19

17/03863-9

Kvalitetsrapport fra fakultetene

40/19

19/02141-3

Universitetspedagogisk nettverk - om videre arbeid

41/19

19/02613-2

Konferanse om utdanning på Helgeland

42/19

19/01860-9

Mentorordning for studenter ved Nord universitet - om
videre arbeid herunder oversendelse til lokale
Utdanningsutvalg

43/19

19/03693-1

Internasjonaliseringsseminar 03.12.2019 for
studieprogramansvarlige og andre

44/19

19/03181-1

Oppdrag A- en ressurs om akademisk skriving
(universitetsbibliotekets tilbud til studenter)

Sak 39/19
Det var en kort presentasjon fra prodekaner ved FLU, FSH og FSV samt Trine Åsheim
Bernhardsen fra FBA. Presentasjoner vedlagt protokollen. For HHN var ingen tilstede og
presentasjon tas senere.
Sak 40/19
Flyttes til neste møte
Sak 41/19
Jan Atle Toska informerte om saken i møtet. Nord universitet er oppfordret av statsråd til å
avholde konferanse på Helgeland om utdanning og forskning med sikte på å få «omgivelsene
i tale». Denne blir avholdt i første halvdel av mars 2020.
Sak 42/19
Anne-Lovise Reiche orienterte om saken i møtet. Saken er litt avhengig av innspillene fra
fakultetene og blir en litt større sak til neste møte.
Sak 43/19
Monica Brobak orienterte om saken i møtet. Det er pr nå 43 påmeldte til seminaret som
avholdes i Bodø. Tema, spesifikt om studentutveksling og Erasmus+ som program. Seminaret
er en pilot med sikte på å avholdes årlig.
Sak 44/19
Anders Moe orienterte om saken i møtet. Presentasjon er vedlagt protokoll.
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Fakultet for lærerutdanning,
kunst- og kulturfag
Studiekvalitetsrapporten
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Studiekvalitetsrapporten 2018/2019
Utfordringer

Forbedringstiltak

•
•
•
•
•
•
•
•

• Invitere fagseksjonene inn i
planleggingen av arbeidet
• Utarbeide et felles årshjul for
kvalitetsarbeidet ved FLU og
rapportering for studieåret
2019/2020. Starte arbeidet tidlig i
2020.
• Forenkle rapporteringen for å
redusere datahåndteringen,
dokumentere arbeidet som gjøres
og ivareta kvaliteten.

Tidsfaktoren
Timing og prosesstyring
Forankring – eierskap
Informasjonsflyt
Opplæring
System for rapportering
Stabilitet og forutsigbarhet
Manglende data studiebarometeret
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Eksempler forenkling av rapportering
• Fasilitere arbeidet som skal gjøres
av de fagansatte på et tidligere
tidspunkt
• Bruke teams til deling av
informasjon og plattform for
samarbeid
• Standardisere måten å rapportere
på – fra fri tekst til tabell
• Være i dialog og samhandle med
fagmiljøene for å implementere
styrets ønsker for kvalitetsarbeidet
• Justere arbeidet i dialog og
samhandling med fagmiljøene
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Utdanningsutvalg, november 2019.11.18

Utfordringer og forbedringstiltak, FSH
Utfordring: Praksisplasser praksiskoordinering
Tiltak: Nullopptak på paramedisin, overordnet praksiskoordinator som følger opp avtaler
U: Førstekompetanse på spesialiserte utdanninger,- vi har klart oss med samarbeid mellom campus,
men høy alder gir utfordringer. Utdanningene regnes som flaskehalser i spesialisthelsetjenesten.
RETHOS arbeidet. (føringer for videreutdanning
T: Åpen utlysning,- kompetansehevingsstøtte (mentorordning i form av kollegaveiledning)
U: Definer mentorordninger, inkludert å kunne iverksette ordninger som det må budsjetteres for.
T: etablerer ordninger gjennom lokalt UU for argumentasjon, pedagogisk begrunnelse og
dokumentasjon.
U: Intern kommunikasjon
T: prioritert område i ledergruppen.
U: Studentrepresentasjon
T: Honorar utredes som sak i lokalt UU
U: Utdanningsfaglig kompetanse ,- ikke nok kapasitet ,- manga på venteliste
T: Må løses sentralt
U: medvirkning/ innspill fra samarbeidspartnere
T: Studieprogramråd opprettet
U: samarbeidsavtaler utgår
T: Fornyes innen våren 2020
U: Emneansvar paralelle løp, sykepleie
T: Emnekoordinatorer lokalt
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Utdanningskvalitet ved FSV - 2020

Hugo Nordseth, Prodekan for utdanning ved FSV
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1. Kvalitet og FSVs handlingsplan
Innsatsområder:
a) Styrke det systematiske kvalitetsarbeidet i undervisningen.
b) Gjennomføre opplæring av de studieprogramansvarlige.
c) Redusere antallet studieprogramansvarlige
d) Arrangere årlige fellessamlinger for studieprogramansvarlige og
studierådgivere
• FSV har gjennomført fellessamlinger for SPA vår og høst
•
•
•
•

Opplæring av SPA (høst 19) og Hvordan bygge en kvalitetskultur (høst 18)
Forsinket sensur (vår 19) og Gjennomstrømning og kandidatprod (høst 18)
Evaluering av emner og studieprogram (Evaluation Kit, vår 19)
Handlingsplan for oppfølging av studiebarometeret (vår 19)
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1. Kvalitet og handlingsplan (2)
e) Arrangere kurs i læringsutbyttebeskrivelser i forkant av
reakkreditering
f) Alle ansatte skal utvikle en egen undervisnings-CV
FSV:
• Bruker NOKUTs sjekklister for LUB
• Reakkrediterer flere studieprogram enn planlagt i 2019 for å sikre
kvaliteten i studieprogrammene
• Avventer avklaringer for innhold og form for en undervisnings-CV
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Kvalitetsarbeidet på studieprogramnivået?
• UU-FSV består av 24 SPA og 3 studentrepresentanter + studieadmin
som saksbehandlere.
• UU-FSV har 4-5 møter hvert semester, normalt på Skype. Ett fysisk
møte i forbindelse med SPA-samling
• UU-FSV har et årshjul med de saksområder som må behandles/tas opp
på ulike tidspunkt.
• FSV vektlegger at SPA for hvert studieprogram arrangerer jevnlig
lærermøter med emneansvarlige og studierådgiver i sitt videre
kvalitetsarbeid.
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Tiltak for å etablere en kvalitetskultur ved FSV
• Ordningen med emnevalueringer er strammet inn (Evaluation Kit)
• Handlingsplan for å følge opp og forbedre resultatene fra
studiebarometeret. Hver SPA skulle melde inn minst to
forbedringspunkter.
• Samlingsbaserte studieprogram benytter i stor grad «klassens time» i
slutten av samlingene for evaluering og dialog med studentene.
• Ved noen studieprogram gjennomføres en personlig samtale med hver
student i starten av 2. semester.
• Etablere egne utvalg for å utvikle nye studieprogram der
kvalitetsfaktorer som gjennomstrømning eller søkertilgang er
sviktende.
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«Krav til studietilbudet/fagmiljøet»
• FSV har hver høst en gjennomgang av alle studiemodellene som skal
gjennomføres kommende studieår ved SPA/emneansvarlig og
studierådgiver.
• Sjekker av emner, eksamensformer, obligatorikk mm
• Størrelsen på fagmiljøet og fagmiljøets vitenskapelige kompetanse er
en utfordring for flere studieprogram.
•
•
•
•
•

Pensjonsutfordringer
Trege og vanskelige rekrutteringsprosesser
Ansatte i kvalifikasjonsprosesser til doktorgrad/førstestilling (vikarutfordringer)
Nullopptak på BA i spill og opplevelsesteknologi / 3D-art, animation and VFX
Akkreditering av Master i Journalistikk og kommunikasjonsarbeid
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Studentmobilitet - hovedutfordringer
• Mange samlingsbaserte studieprogram med studenter som har jobb
og familie.
• Rammeplanstyrte studieprogram med liten innebygd fleksibilitet til
studentutveksling (lektorutdanninga, BA i barnevern / sosialt arbeid)
• Mangel på relevante utvekslingssemester for både innreisende og
utreisende studenter.
• Mangel på emner som kan undervises på engelsk
• Engelskspråklig Master in Sosial Science legges ned og nullopptak på
mediestudiene i Trøndelag for et svekket tilbud for studentmobilitet
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Tiltak for økt omfang av internasjonalisering
• Mobiltetsstipend til ph.d.-studenter . 12 studenter/32 månedsverk
• Studentambassadør i Bodø og Steinkjer for å promotere
studentutveksling
• Oppfølging av nye og eksisterende avtaler om samarbeid og
studentutveksling i Kina, Russland, Sverige og i nettverk som Uartic
• Kvalitetssikre eksisterende og nye institusjoner for studentutveksling
gjennom besøksreiser til aktuelle institusjoner.
• Utvikle engelskspråklige tilbud i form av emner og utvekslingssemester
ved FSV
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Oppdrag A – en ressurs om akademisk skriving
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•
•
•
•
•

Søk
Kildekritikk
Kritisk lesing
Referansebruk
Akademisk skriving
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Det digitale bibliotek
•

Hovedmålet med emnet er å gi kunnskap
og ferdigheter i litteratursøk
og kildekritikk av ulike digitale ressurser
på Internett og via offentlige digitale
bibliotektjenester. Også opphavsrett og

referanseteknikker belyses.

50/19 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 18. november 2019 - 16/00945-183 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 18. november 2019 : Presentasjon Oppdrag A UU 191118

Oppdrag
- en ressurs om akademisk skriving

I
0

FA HJEL
TILÅ:
lage problemstilling
Strukturere tekst
Gi,
-en
Jore rede for og droft

www.nord.no

www.nord.no
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• Søk
• Kildekritikk
• Kritisk lesing
• Referansebruk
• Akademisk skriving
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Du finner siden på følgende måte:
1. Nord.no > Student > Canvas > Hjelp > Oppdrag A
2. Canvas-app > Tannhjul > Hjelp > Oppdrag A
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Hva er Oppdrag A?
Oppdrag A er en ressurs i Canvas som studenter kan bruke fra
de får en oppgave og til den er ferdig til levering.
Formålet med Oppdrag A er å:
• informere om de ulike delene av skriveprosessen
• drøfte hva akademisk skriving er og ikke er
• reflektere rundt spørsmål og problemstillinger som
ofte dukker opp underveis i skriveprosessen.
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Odrag

- en ressurs om akademisk skriving
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• Akademisk skriving - hva er det?
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Oppdrag A- en ressurs om akademisk skriving
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Hjem
Kunngjøringer
Moduler

Dashbord
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.
Ifill

Fra tema til problemstilling
Mod u I: Oppgaveteksten

Emner

Les og forst

Fra tema til problemstilling

oppgaveteksten

Kalender

E

Noen ganger skal du skrive en akademisk tekst uten å få utdelt oppgavetekst
problemstilling

Innboks

med utgangspunkt

@

interesserer

Hjelp

Når du videreutvikler

fra faglærer. Da er det forventet

i et tema. Temaet kan vere selvvalgt eller bestemt av faglerer.

og engasjerer deg innenfor temaet. Det styrker motivasjonen

og gjør skriveprosessen

og snevrer inn et tema, er du i gang med å lage ei problemstilling.

at du selv skal lage ei

Uansett er det lurt å skrive om noe som
enklere.

Problemstillinga

er din egen oppgavetekst.

Den er et

spørsmål du ennå ikke vet svaret på eller en påstand du vil sjekke ut om stemmer. Hele teksten din skal være et svar på spørsmålet eller
påstande n du legger fram i problemstillinga.

Probie m sti liinga ka n også bestå av flere spørsmål eller påstander.

Hva skal du skrive om?
Spørsmål som kan hjelpe deg i gang i idefasen:
o Hva interesserer og engasjerer deg mest innenfor ditt fagfelt?
o Har du egne erfaringer du kan ta utgangspunkt
o Hvilke utfordringer

er spesielt omdiskutert

o Handler noe av faglitteraturen

i?

innenfor ditt fagfelt i dag?

du har lest om et tema du kan tenke deg å arbeide videre med?

o Finner du tips til aktuelle tema i undervisningsmateriell
o Finnerdu studentoppgaver

eller egne notater?

som handler om et tema du interesserer deg for?

o Hva med ä diskutere mulige problemstillinger

med medstudenter

og/eller kolleger?

På vei mot ei god problemstilling
Ei god problemstilling

er ei tydelig, presis og spissa problemstilling

formulere

ei god problemstilling

formulere

ei problemstilling,

som er mulig ä håndtere innenfor rammene av oppgaven og den tida du har til rådighet.

er en prosess som kan ta lang tid, og problemstillinga

må ofte revideres underveis i skriveprosessen.

Det er derfor lurt å Iese seg opp for å fä en oversikt over temaet. Men ikke vent for lenge med å begynne å skrive. Det er en fordel å formulere

universitet

A

For å være i stand til å

må du ha kunnskap om det du skriver om. Jo mer kunnskap du har om temaet, jo lettere er det å lage og spisse ei problemstilling.
eiforeløpig
VVVVVV.I
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Konto
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Dashbord

Hvordan spisse ei problemstilling?

Aspisseei problemstillinghandler om å finne ut akl<lurathva du vil LJndersøkeog formulere

dette på en så tydelig måte som mulig. Still gjeme spørsmål til din

egen problemstilling for å avklare for deg selv hva du skal skrive om. Spørreorda kan hjelpe deg medå spisse problemstillinga:
o

Hva skal du undersøke?

o

Hvem stil r sentra It i underskelsen og/e 11
er fra hvem sitt perspektiv skal underskelse n gjøres fra?

o Hvorfor skal du undersøke dette?
e

Hvilke metoder eller teorier skal du ta i bruk i undersøkelsen?

I denr,e videoen kan du se et eksempel pil hvordan du kan formulere ei problemstilling med utgangspunkti et tema, og hvordan du kan spisse problemstillinga.
Emner

i

Kalender

PROBLEMSTILLING:

nnboks

@

HVORDAN
KANJEG

Hjelp

SOMLERERLEGGE
TIL RETTEFORELEVER
MEDLESE-OG
SKRIVEVANSKER
ISKOLEN?
I

aa,-s,

Vildu ha flere tips til hvordan du lager ei problems tilling? Har episoden "Slik lager du en problems tilling".

PODKASTEN
OM
AKADEMISK
SKRIVING
Klikk på bildet over for il lytte til podkasten (ekstern).

Litteratur
Dysthe, O.. Hertzberg F.& Hoel, T. L. (2010). Skrive for d lere. Skrivingi høyere1Jtdan11ing.
(2. utg.). Oslo: Abstrakt forlag.
Krogtoft. M. (2018). Masteroppgaven - fra forskningsskisse til forskingsprosjekt
Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

I M. Krogstoft& J. Sjøvoll (Red.).Masteroppgaven
rlererutdanninga(s. 27-45).
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Drøfting er et særtrekk ved akademiske oppgavesjangere.I enhver akademisk oppgave vil du drofte -i større eller mindre grad uansett om skrivehandlingen "drøft" står skrevet i oppgaveteksten eller ikke. Som regel har du skrevet en eIllerannen form for
redegjørelse eller teoridel først. Redegjorelsendanner grunnlaget for drøftinga. Vi har sett på hva som kjennetegner en redegjorelse,
og nå skal vi bevegeoss videre til drøftinga .

Hva er en drøfting?
Å drøfte betyr å diskutere. I motsetningtil i en redegjørelse,er det forventet at du utvikler egne synspunkter i en drøfting. En drøfting krever at du diskuterer
en sakfra flere sider. Drøftinga skal være basert på de kildene og teoriene du har valgt. Derfor skal du fortsatt referere til de samme kildene som du bruker i
redegjrelsen.
Et godt tips kan være å se etter forskjeller og spenninger i fagstoffet. Deter sjelden like interessant äse etter likheter. Ikke still mange undrende spørsmål
som ikke besvares. Del å stille undrende spørsmål er ikke det samme somå drøfte. Gä systematisk til verk- Gjør deg ferdig med et poeng før du beveger deg
videre til neste. Vær tydelig på hvem som sier hva i teksten din. Synliggjør også argumenter fra dem som er uenige med deg.

Forst redegjorelse og deretter drøfting?
Oppbygningen av en tekst varierer avhengig av fag og type oppgave. I noen fag er det vanlig å redegjøre først og deretter drofte. Slike oppgaver er tydelig
todelte. I andre fag forventes duå drølte underveis i redegjørelsen, Begge deler kan gi gode besvareler. Det viktigste er at du gjør det som står skrevet i
oppgaveteksten eller problem still inga, og at du selv er klar over når du redegjør for noe og når du drøfter noe.

Hva er formålet med en drøfting?
Drøfting er rettet mot en annen person, og formålet er å påvirke eller overbevise. Det gjør du ved å presenter,e 111y
eller mer nyansert innsikt i temaet du
skriver om, og vise faglig vurderingsevne og selvstendighet Du skal veie forskjellige synspunkter mot hverandre og argumentere for hvorfor noen
synspunkter er mer holdbare enn andre. Pådenne måten diskuterer du med ulike stemme, fra fagområd et og plasserer deg selv inni en faglig kontekst.

Hva er utfordrende med en drofting?
En av de største utfordringene med ,endrøfting er hvordan du bruker kilder. I en drøfting holder det ikke å gjengi et sitat ,eller å parafrasere noe som stär
skrevet i en kilde. Momenter du refererer til må ogs brukestil noe. Det vil si at du mä knytte momenter fra kilder opp mot oppgaveteksten eller
problemstillinga di. Du må vise hvorfor og hvordan momentene du vektlegger er relevante for akkurat den oppgaven du skriver. Det er nettopp på dette
punktet du har m ulighet ti I å vise fagi i g vurderingsevne og selvstendighet i en akademisk oppgave. Men hvordan kan dette gjøres i praksis? Dette kan du Iese
mer om på siden "Bruk av kjelder -andres tekster i eigen tekst
Hør episoden "Hva er drøfting?"
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Hvem kan bruke Oppdrag A?
Ressursen er først og fremst ment for studenter. Noen av
modulene kan også være til hjelp for ansatte, for eksempel i
forbindelse med at det holdes akademiske skrivekurs.

Canvassiden er fritt tilgjengelig for alle studenter og ansette
ved Nord universitet.
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Hvem kan bruke Oppdrag A?
Ressursen er først og fremst ment for studenter. Noen av
modulene kan også være til hjelp for ansatte, for eksempel i
forbindelse med at det holdes akademiske skrivekurs.

Canvassiden er fritt tilgjengelig for alle studenter og ansette
ved Nord universitet.
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Veien videre
Vi håper at SPA og emneansvarlige tar en titt og gir
tilbakemelding. De står fritt til å anbefale egne studenter den.
Ta gjerne kontakt dersom der ønsker å bruke dette og ønsker
tilpasninger til faget.
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Veien videre
Vi håper at SPA og emneansvarlige tar en titt og gir
tilbakemelding. De står fritt til å anbefale egne studenter den.
Ta gjerne kontakt dersom der ønsker å bruke dette og ønsker
tilpasninger til faget.

Nye moduler
• Lese for å lære

• Begynn å skriv (uke 5)
• Sluttføring (uke 10)
• Kildebruk (uke 15)
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/01173-47
Levi Gårseth-Nesbakk
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 04.12.2019

Møtedato
04.12.2019

MØTEPLAN FOR UTDANNINGSUTVALGET - VÅR OG HØST 2020
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar følgende møteplan for kalenderåret 2020;
•
•
•
•
•
•
•
•

Onsdag 22. januar - Skype
Tirsdag 10. mars - Skype
Tirsdag 21. april - Skype
Tirsdag 9. juni – fysisk møte i Bodø
Onsdag 9. september – fysisk møte på Stjørdal
Tirsdag 20. oktober - Skype
Onsdag 18. november - Skype
Tirsdag 9. desember – Skype
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Saksframstilling
Bakgrunn
Det er ønskelig å fastsette møteplan for sentralt Utdanningsutvalg for hele kalenderåret 2020, ikke
bare semestervis.
I forslag til møteplan for sentralt Utdanningsutvalg er følgende tatt hensyn til;
•
•
•
•
•
•
•
•

Styremøtene; 29.-30/1 i Trøndelag, 11/3 i Bodø, 29/4 på Levanger, 11/6 i Bodø, 15/9 på
Levanger, 28/10 i Bodø og 16/12 på Levanger.
Vinterferie for skolene i Trøndelag; uke 8 dvs 17-21/2
Vinterferie for skolene i Nordland (Bodø); uke 10 dvs 2-6/3
Påskeferie dvs fra stille uke mandag 6/4 til og med 2. påskedag mandag 13/4
Pinse dvs 2. pinsedag mandag 1. juni
Høstferie for skolene i Trøndelag; uke 41 dvs 5-9/10
Høstferie for skolene i Nordland (Bodø); 7-9/10
UU møtene er lagt til tirsdag eller onsdag, fordi dette er foretrukket av utvalgsleder

Alle møtene foreslås som Skype med unntak av siste møtet i vårsemesteret og første møtet i
høstsemesteret. Skype-møter fortrekkes både på grunn av økonomiske hensyn og miljøhensyn.
Fysisk møte i juni er foreslått, fordi dette er beregnet å være et møte med reakkreditering av de
studieprogrammene som inngår i rektors vedtatte plan for 2020. Fysisk møte i september er
beregnet av hensyn til nye studentrepresentanter, som da får bli kjent med utvalget og utvalgets
oppgaver før resten av møtene avholdes på Skype. Hvis det behandles mange akkrediterings/ reakkrediteringssaker på ett av møtene i oktober, november eller desember, kan det avholdes fysisk.
Dette fordi erfaringsmessig er det en fordel å ha fysisk møte ved behandling av denne typen saker.
Samordning av møteplan for sentralt Utdanningsutvalg og det lovpålagte Læringsmiljøutvalget (LMU)
har vært drøftet. Dette kan være fordelaktig i forhold til saksforberedelse og for de medlemmer som
deltar i begge utvalg. Samordning kan gjøres på flere måter, både med felles møtedag eller at
møtene avholdes samme uke.
Ut fra ovennevnte foreslås følgende møteplan for sentralt Utdanningsutvalg i 2020;
•
•
•
•
•
•
•
•

Onsdag 22. januar - Skype
Tirsdag 10. mars - Skype
Tirsdag 21. april - Skype
Tirsdag 9. juni – fysisk møte i Bodø
Onsdag 9. september – fysisk møte på Stjørdal
Tirsdag 20. oktober - Skype
Onsdag 18. november - Skype
Tirsdag 9. desember – Skype
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AKKREDITERING NYTT PROGRAM - LÆRERSPESIALISTUTDANNING I
PROFESJONSFAGLIG DIGITAL KOMPETANSE 1. - 10. TRINN
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å akkreditere (endelig godkjenning) studieplan med
tilhørende dokumentasjon for lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse
1. – 10. trinn.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med
NOKUTs Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for etablering
og akkreditering av nytt studieprogram (rektorvedtak 15/01015-13 den 18. mars 2016 og justert ved
rektorvedtak 19/00440-1 den 6. februar 2019).
Lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse 1.-10. trinn ble etablert av styret 26.
juni 2019 (sak 56/2019) med følgende vedtak;
1. Styret for Nord universitet godkjenner etablering av følgende nye studieprogram for studieåret
2020-2021:
a. Lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse 1. – 10. trinn (60 studiepoeng, FLU)
b. Årsstudium i luftfartsledelse (60 studiepoeng, HHN)
c. Bachelor i Public Administration (180 studiepoeng, FSV)
d. Master i ledelse/Master in Management (120 studiepoeng, HHN)
e. Master i helsevitenskap (120 studiepoeng, FSH)
2. Styret delegerer til rektor å godkjenne om det eventuelt i stedet for én felles Master i
helsevitenskap skal etableres to masterprogram: Master i sykepleie og Master i helsevitenskap.
3. Det er en forutsetning for etablering og utlysing av studieprogrammene at rektor etter en
akkrediteringsprosess kan godkjenne at studieprogrammene oppfyller NOKUTs akkrediteringskrav. 4.
Det er en forutsetning for etableringen at kostnadene ved utvikling og igangsetting av
studieprogrammene, dekkes innenfor fakultetenes egne budsjettrammer.

Kort om studiet:
Lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse 1.-10. er en videreutdanning på 60
studiepoeng tildelt av Utdanningsdirektoratet med kapasitet på 100 studieplasser (2 klasser), som
går på deltid over to år. Det er mulighet for Nord til opsjon om forlengelse inntil ett år ekstra. Studiet
er en viktig del av Kunnskapsdepartementets og Utdanningsdirektoratets nasjonale
kompetansehevings- og karrierestrategi for lærere i grunnskolen 1.-10. trinn. Normert
studiebelastning pr semester er 15 studiepoeng. Studiet består av fire emner. Oversikt over tema i de
ulike emnene fremgår av tabell over studiemodell under.
Samtlige fire emner er definert som sentrale deler av studiet.

Studiemodell
Lærerspesialistutdanning i Profesjonsfaglig digital kompetanse 1.-10., 60 ECTS
År 1
År 2
HØST
VÅR
HØST
VÅR
PFDK og skolen
PFDK og
PFDK og praksis
PFDK i praksis
15 ECTS
endringsprosesser
forskning
15 ECTS
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Arbeidsperiode TEMA:
(1) Skolen i
samfunnet,
(2) Skoleutvikling –
lærende
organisasjoner,
(3) Analyse –
ståstedsanalyser.

15 ECTS
Arbeidsperiode TEMA:

15 ECTS
Arbeidsperiode TEMA:

(1) Endring og
utvikling,
(2) Ledelse av
læringsprosesser,
(3) Aksjonsforskning –
og andre
forskningstyper som
egner seg for skole i
lys av profesjonsfaglig
digital kompetanse.

(1) Etikk,
(2) Kollektiv
profesjonsutvikling –
sette i gang
utviklingsprosesser på
egen skole,
(3) Veiledning –
undervisningspraksis
utforskning og
forskningsveiledning
på egen skole.

Arbeidsperiode TEMA:
(1) Samhandling og
kommunikasjon,
(2) Fag og
grunnleggende
ferdigheter,
(3) Pedagogikk og
fagdidaktikk.

Studieprogrammets læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:

•

har avansert profesjonsfaglig kunnskap og spesialisert innsikt i profesjonsfaglig bruk av
digitale og teknologirike arbeidsformer
har inngående kunnskap om sentrale teorier og forskningsmetoder innenfor pedagogiske
utviklingsprosjekter i skolen
kan analysere og forstå yrkesutøvelse og profesjonsfaglig digitale kunnskaper i et samfunnsog skoleperspektiv og kan anvende denne kunnskapen på nye områder i skolen.

•
•

Ferdigheter
Kandidaten:

•
•

•

kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å
strukturere og formulere faglige resonnementer ved å gjennomføre forsknings- og
utviklingsarbeid på egen skole
kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor profesjonsfaglig
digital kompetanse og pedagogiske problemstillinger og arbeide selvstendig med praktisk
og teoretisk problemløsning ved å reflektere kritisk over egen yrkespraksis i lys av
profesjonsfaglig digital kompetanse
kan bruke relevante metoder for forskning og utviklingsarbeid på en selvstendig måte ved å
veilede og fremme kollektiv profesjonsutvikling i sine lærerkollegagrupper/skoler i et
selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt

Generell kompetanse
Kandidaten

•
•
•

kan analysere, begrunne og diskutere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske
problemstillinger, utfordringer og tiltak forbundet med utvikling og utøvelsen av
profesjonsfaglig digital kompetanse
kan formidle sitt omfattende selvstendig arbeid og behersker profesjonsfaglige digitale
uttrykksformer
kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre nye avanserte
arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor perspektivene av profesjonsfaglig digital
kompetanse
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•

kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor
fagområdet, både for sektoraktører, foreldre og samfunnet rundt skolen og på en slik måte
bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser

Fakultetets behandling av reakkrediteringssøknaden:

Søknad og studieplan med tilhørende dokumenter ble behandlet i fakultetets lokale
utdanningsutvalg den 27. juni 2019, hvor følgende enstemmige vedtak ble fattet:
1. Lokalt utdanningsutvalg anbefaler dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og
kulturfag å godkjenne søknad om akkreditering av studieplan med tilhørende dokumentasjon
for studiet «Lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse for 1.-10. trinn»
under forutsetning av at pkt. a.-c. tas hensyn til:
a. Det må jobbes videre med å sikre studiets internasjonale dimensjon (iht. §2-2(7))
b. Det må komme tydeligere frem i søknaden at fagmiljøet vil ha den kompetanse som
trengs, samt en størrelse som står i forhold til estimert antall studenter (§2-3(1))
c. Begrunnelse for hvordan nettverk og samarbeid er relevante, bør utbedres (iht. §23(6))

Søknad ble behandlet av dekan 29.06.2019 med følgende vedtak:
1.
Dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag godkjenner søknad om
akkreditering av studieplan med tilhørende dokumentasjon for studiet «Lærerspesialistutdanning i
profesjonsfaglig digital kompetanse for 1.-10. trinn» under forutsetning av at pkt. a.-c. tas hensyn
til:
a.
Det må jobbes videre med å sikre studiets internasjonale dimensjon (iht. §2-2(7))
b.
Det må komme tydeligere frem i søknaden at fagmiljøet vil ha den kompetanse som
trengs, samt en størrelse som står i forhold til estimert antall studenter (§2-3(1))
c.
Begrunnelse for hvordan nettverk og samarbeid er relevante, bør utbedres (iht. §2-3(6))
Etter tilbakemeldinger fra saksbehandlere ble det først sendt en revidert søknad datert 10.10.2019,
deretter en ytterligere revidert søknad datert 13.11.2019.

Vurdering av reakkrediteringssøknaden i forhold til Studietilsynsforskriften:
Nedenfor følger vurdering av oversendt reakkrediteringssøknad og tilhørende dokumentasjon.
Vurderingen er gjort ut fra Studietilsynsforskriften samt NOKUTs veiledning til denne. Veiledninga er
bygd opp med følgende deler til den enkelte paragraf i forskriften; 1) veiledning, 2) krav til hva
søknaden minst skal inneholde og 3) oversikt over nødvendige vedlegg.
I oversikten nedenfor er det lagt vekt på saksbehandling tett opp mot forskriften og NOKUTs
veiledning (som om søknaden ble oversendt NOKUT).
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Vurdering av studieplan og dokumentasjon i forhold til Studietilsynsforskriften:
Kommentarer står under tabellen.
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

Vurdering av kravene
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med
tilhørende forskrifter skal være oppfylt.
1. Beskrivelse av og begrunnelse for opptakskravene
til studiet
2. Angivelse av tidspunkt for opptak til studiet og
studiestart, med begrunnelse
3. Beskrivelse av og begrunnelse for rangeringsregler
4. Beskrivelse av og begrunnelse for hvordan andre
relevante forskrifter er oppfylt
5. Hvis utdanningen er rammeplanstyrt, må det
beskrives og begrunnes hvordan rammeplanen er
oppfylt i studiet
6. Hvis relevant, beskrivelse og begrunnelse for
hvordan sertifisering skal oppnås og hvem som er
sertifiseringsmyndighet

(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise

OK – se kommentar
OK
OK
OK
ikke relevant
ikke relevant

OK

studiets innhold, oppbygging og progresjon samt
muligheter for studentutveksling.

§ 2.2 Krav til studietilbudet
(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i
samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for
livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende
navn.
1. Beskrivelse av læringsutbyttet for studiet, og en
redegjørelse for hvordan dette er i samsvar med
NKR.
2. Begrunnelse for de valgene som er tatt i arbeidet
med læringsutbyttebeskrivelsen.
3. Studiets navn på norsk, engelsk og eventuelt andre
språk.
4. Begrunnelse for hvordan studiets navn er
dekkende for studiets innhold og nivå.
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig
relevans for videre studier og /eller arbeidsliv.
1. Beskrivelse av om studiet er faglig relevant for
arbeids- og samfunnsliv, videre studier eller begge
deler.
2. Eksempler på mulige yrker og/eller videre studier.
3. En redegjørelse for om søker har undersøkt hvilke
videre studier som vil være aktuelle for studentene
å søke om opptak til.
4. Beskrivelse av hvordan institusjonen jobber med å
sikre at studietilbudet er faglig oppdatert.

Vurdering av kravene
1.
2.
3.
4.

OK - tabell
OK - tabell
OK
OK - Navn fastsatt av
Utdanningsdirektoratet

1.
2.
3.
4.
5.

OK
OK
OK
OK
OK
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5. En vurdering av rekrutteringsgrunnlag og
samfunnets behov for den aktuelle kompetansen.
(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på
1500–1800 timer per år for heltidsstudier.

1. OK

1. Beskrivelse av studentenes arbeidsomfang i studiet
per semester totalt, samt fordelt på kategoriene
organiserte læringsaktiviteter, selvstudium og
eksamensforberedelse. Dette kan gjerne illustreres
i en tabell. Beskrivelsen må vise at
arbeidsomfanget er tilpasset studietilbudets profil
og læringsutbytte
(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur
skal være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
1. En beskrivelse av alle studiets emner med
angivelse av hvilke som er obligatoriske og hvilke
som er valgfrie.
2. Begrunnelse for hvordan studiets innhold og
oppbygning gir grunnlag for at studentene oppnår
læringsutbyttet. Dette kan gjerne illustreres i en
tabell.
3. Beskrivelse av hva slags infrastruktur, annet utstyr
og støttefunksjoner som er nødvendig for at
studentene skal kunne oppnå læringsutbyttet.
4. Begrunnelse for at nødvendig infrastruktur, annet
utstyr og støttefunksjoner er tilgjengelig og
dimensjonert i forhold til antall studenter.
For studier som tilbys på nett må redegjørelsen også
inneholde:
5. Beskrivelse av rutiner og organisering av teknisk
støtte til studenter og lærere.
6. Beskrivelse av opplæringen av nettstudentene.
(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal
være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet. Det
skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv
rolle i læringsprosessen.

1. Oversikt over alle undervisnings-, lærings- og
vurderingsformer som skal benyttes
2. Begrunnelse for hvorfor hver enkelt undervisnings, lærings- og vurderingsform er valgt, og for
hvordan disse formene gir grunnlag for at
studentene oppnår læringsutbyttet.
3. Beskrivelse av hvordan fagmiljøet legger til rette
for at studentene kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen

1.
2.
3.
4.
5.

OK - tabell
OK
OK
OK
OK

1. OK - tabell
2. OK - tabell
3. OK
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(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.

1. OK
2. OK

1. Beskrivelse av hvordan studentene vil møte
forskning og faglig og/eller
kunstneriskutviklingsarbeid gjennom
studietilbudet.
2. Begrunnelse for at studiet har en relevant kobling
til forskning og/eller kunstneriskutviklingsarbeid,
og faglig utviklingsarbeid.
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for
internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets
nivå, omfang og egenart.

1. OK
2. OK

1. Beskrivelse av ordninger for internasjonalisering.
2. Begrunnelse for at ordningene er relevante for
studietilbudet.
(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha
ordninger for internasjonal studentutveksling.
Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.

Ikke relevant

1. Beskrivelse av ordninger for studentutveksling og
begrunnelse for at avtalene er faglig relevante.
2. Beskrivelse av hvilket tidspunkt i studiet utveksling
er mulig og begrunnelse for at utveksling kan
innpasses i det ordinære studieløpet.
(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge
praksisavtale mellom institusjon og praksissted

Ikke relevant

1. Beskrivelse av hvordan institusjonen legger til rette
for og gjennomfører praksis i studietilbudet.
2. Begrunnelse for at praksis er faglig relevant for
studietilbudet og bidrar til at studentene oppnår
læringsutbytte.

§ 2.3 Krav til fagmiljøet
(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse
som står i forhold til antall studenter og studiets
egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og
ha en sammensetning som dekker de fag og emner
som inngår i studietilbudet.

Vurdering av kravene
1.
2.
3.
4.
5.

OK - tabell
OK
OK
OK – se kommentar
OK
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1. En oversikt over fagmiljøets ansvarsområder og
oppgaver i studiet (undervisning, veiledning,
FoU/KU, faglig ledelse etc).
2. En beskrivelse av fagmiljøets kompetanse og
begrunnelse for hvordan denne kompetansen er
tilstrekkelig bred til å dekke studiets fag og emner.
3. Angivelse av fagmiljøets størrelse i årsverk og
antall faglig tilsatt per student.
4. Begrunnelse for at fagmiljøets størrelse er tilpasset
antall studenter og den undervisning og veiledning
og FoU/KU som er tilknyttet studietilbudet.
5. Begrunnelse for hvordan søker vil sikre et stabilt
fagmiljø som har den riktige kompetansen for
studietilbudet over tid.

(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.
1. Beskrivelse av fagmiljøets UH-pedagogiske,
didaktiske og digitale kompetanse
2. Beskrivelse av hvilke tiltak institusjonen har for å
sikre og utvikle fagmiljøets utdanningsfaglige
kompetanse
3. Redegjørelse for fagmiljøets digitale kompetanse
og hvordan denne sikres og vedlikeholdes.
(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et
definert ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling
av studiet.
(4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til
studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling
ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med
minst førstestillingskompetanse i de sentrale delene
av studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til
fagmiljøets kompetansenivå:
1. For studietilbud på bachelorgradsnivå skal
fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20
prosent ansatte med førstestillingskompetanse.
2. For studietilbud på mastergradsnivå skal 50
prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av
ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav
minst 10 prosent med professor- eller
dosentkompetanse.
(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid, og skal kunne vise til dokumenterte
resultater med en kvalitet og et omfang som er
tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
1. Beskrivelse av den forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid
fagmiljøet utfører og har utført de siste fem år

1. OK
2. OK
3. OK

OK

Hovedstilling: OK
1. OK
2. OK
Oversikt over fagmiljø i tabell 2 og 3 i
søknaden.

1. OK
2. Se kommentar
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2. Begrunnelse for hvordan fagmiljøets forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid har en kvalitet og et omfang som
er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og
nivå.
(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en
grad skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale
OK
samarbeid og nettverk som er relevante for
studietilbudet.
(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal
Ikke relevant
fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant og
oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må
sikre at praksisveilederne har relevant kompetanse,
og erfaring fra praksisfeltet.
1. Beskrivelse av den erfaringen og kunnskapen
fagmiljøet ved søkerinstitusjonen har fra
praksisfeltet og begrunnelse for hvordan denne
kunnskapen holdes oppdatert.
2. Beskrivelse av hvilken systematisk kontakt som
finnes mellom fagmiljøet ved institusjonen og
praksisveilederne ved praksisinstitusjon.
3. Beskrivelse av hvilke krav institusjonen stiller til
praksisveiledernes kompetanse og erfaring fra
praksisfeltet.
4. Begrunnelse for hvordan institusjonen kontinuerlig
sikrer at praksisveiledernes kompetanse er
relevant for studietilbudet.

Kommentarer:
Kommentarer
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering
§ 2.1.1: Aktuelle krav i lov og forskrifter:
Studiet er vurdert til å tilfredsstille alle krav i Lov om universitetet og høyskoler med underliggende
forskrifter. Studiet er ikke underlagt nasjonale retningslinjer eller rammeplaner.
Administrativt har Utdanningsdirektoratet organisert Lærerspesialistutdanning i Profesjonsfaglig
digital kompetanse 1.-10. som et Kompetanse for kvalitet-studium, et eksternt finansiert
oppdragsprogram med egne opptaksrutiner.
Opptakskravene er som følger:
• Søkere må være lærere med godkjent lærerutdanning, med minimum 30 stp. fordypning i
IKT/profesjonsfaglig digital kompetanse eller tilsvarende dokumentert realkompetanse
• Søkere må i tillegg ha 60 studiepoeng i et skolefag
• Søker må i tillegg fremlegge dokumentasjon på minst tre års undervisningspraksis i
IKT/profesjonsfaglig digital kompetanse. Dokumentasjonen må være attestert av
arbeidsgiver.
Det er utdanningsdirektoratet som har lagt føringer for opptaket og rangering skjer etter følgende
prinsipper:
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•
•
•

Det er lærere som etter avtale med skoleleder som søker om å delta i utdanningen.
Utdanningsdirektoratet gjennomfører første godkjenning av aktuelle deltakere.
Nord universitet mottar elektroniske lister over Utdanningsdirektoratet-godkjente søkere.

Nord universitet mottar fullstendige lister over søkere fra Utdanningsdirektoratet. Søkere må
deretter individuelt søke formelt opptak ved Nord universitet. Nord universitet gjør ikke opptak
utover det som foretas av Utdanningsdirektoratet, og foretar derfor heller ikke noen rangering av
søkere.
§2.3.1 For studieåret 2020/2021 vil fagteamet måtte utvides med en person på grunn av nytt opptak
og dermed to klasser samtidig. Det vises til faglig bæreevne med egne ansatte samt samarbeid med
FSV, og det er dialog med FSV sitt miljø i Steinkjer om aktuelle personer som har kompetanse på et
nivå som programmet forutsetter.
§2.3.5 Det er i søknaden en god tabellarisk fremstilt oversikt over den forskning og/ eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid fagmiljøet utfører. Ut fra de områder som beskrives samt
titler på publikasjoner er det mulig å se at dette er relevant. Begrunnelse for hvordan fagmiljøets
forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid har en kvalitet og et omfang
som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå, er mangelfullt og derfor vanskelig å
vurdere.

Vedlegg:
Vedlegg 1: Programbeskrivelse (norsk)
Vedlegg 2: Programme description
Vedlegg 3: Fagmiljøets publikasjoner
Vedlegg 4: Fagmiljøets nettverk og samarbeid
Vedlegg 5: Oversikt over fagmiljøet CV
Vedlegg 6: Studentarbeidsberegninger for alle emner
Vedlegg 7: Avtale om utvikling av videreutdanningstilbud Nord universitet
Vedlegg 8: Avtale om produksjon, publisering og bruk av digitalt undervisningsmateriale
Vedlegg 9: Oversatt utgave utkast avtale om produksjon, publisering og bruk av digitalt
undervisningsmateriale
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Dekanvedtak FLU
Arkivreferanse:

19/00403-7

Saksbehandler

Runi Hagen

Dato

29.06.2019

Sak: Akkreditering 2019 - Lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse for 1.10. trinn

Vedtak:
1.
Dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag godkjenner søknad om akkreditering
av studieplan med tilhørende dokumentasjon for studiet «Lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig
digital kompetanse for 1.-10. trinn» under forutsetning av at pkt. a.-c. tas hensyn til:
a.
Det må jobbes videre med å sikre studiets internasjonale dimensjon (iht. §2-2(7))
b.
Det må komme tydeligere frem i søknaden at fagmiljøet vil ha den kompetanse som trengs, samt
en størrelse som står i forhold til estimert antall studenter (§2-3(1))
c.
Begrunnelse for hvordan nettverk og samarbeid er relevante, bør utbedres (iht. §2-3(6))

Egil Solli
Dekan
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SAKSUTREDNING
Overordnet
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med NOKUTs
Studietilsynsforskrift. I følge planen for akkreditering i 2019 inngår årsstudiet «Lærerspesialistutdanning i
profesjonsfaglig digital kompetanse for 1.-10. trinn» (her forkortet LSU). Akkreditering av et studieprogram
innebærer at fakultetet skal dokumentere at det aktuelle studieprogrammet oppfyller Studietilsynsforskriften.
Akkrediteringssøknaden skrives etter en mal som er utformet av NOKUT. Fakultetet søkte om å etablere
studiet i mai 2019, og avventer svar om søknaden godkjennes av Styret.
Bakgrunn
Utdanningsdirektoratet (Udir) utlyste den 23. august «Videreutdanningstilbud for lærere og
lærerspesialistutdanning» i Mercell. Konkurransen gjaldt videreutdanningstilbud for lærere i praktisk-estetiske
fag, naturfag, programmering, begynneropplæring og spesialpedagogikk, og lærerspesialistutdanning i
spesialpedagogikk, norsk og profesjonsfaglig digital kompetanse. Fakultet for lærerutdanning og kunst- og
kulturfag sendte søknad om å få tilby 7 videreutdanninger, hvor én av dem var en lærerspesialistutdanning.
Den 19. november fikk FLU tilbakemelding på innsendte søknader på utlysningen hvor Udir tildelte 5
videreutdanninger, herunder Lærerspesialistutdanning i Profesjonsfaglig digital kompetanse for 1.-10. trinn,
med kapasitet 100 studieplasser (2 klasser).
Avtale med Udir ble signert den 3. desember 2018 (vedlagt).
Studiet som er tildelt, er en videreutdanning på 60 studiepoeng som går over 2 år, og som skal lyses ut 3 år på
rad. Dette betyr at studiet foreløpig skal gjennomføres fra 2020-2023, men iht. avtalen som er inngått med
Utdanningsdirektoratet, kan Nord bli omfattet av muligheten til opsjon om forlengelse på inntil ett år ekstra.
Tiden ble knapp fra FLU fikk tildeling fra Udir og frem til studiet skulle publiseres. For å imøtekomme
Utdanningsdirektoratets frister, måtte fakultetet finne en midlertidig løsning. Det ble besluttet å godkjenne
årsstudiet som to studier på 30stp i stedet for ett studium på 60stp. I mailkorrespondanse mellom
saksbehandler for lokalt utdanningsutvalg ved FLU og Udir og Kunnskapsdepartementet, var dette en
akseptabel løsning (fra Udir og KDs side) så lenge minimum 30 stp ble godkjent og publisert innen 1. februar.
Andre universitet og høyskoler, som allerede er en del av ordningen, har fulgt samme prosedyre. Prorektor
for utdanning aksepterte at FLU godkjente utdanningen som to studier á 30stp i forbindelse med første opptak
i 2019, mot at fakultetet akkrediterer studiet som et årsstudium i løpet av 2019. Fakultet for lærerutdanning
og kunst- og kulturfag søker derfor nå å akkreditere studiet som et årsstudium. Dette for å unngå intern
overføring av studenter fra et studium til et annet, samt at studenter vil få én karakterutskrift med ett
overordnet læringsutbytte etter gjennomførte 60 stp. Studiet vil fremstå mer helhetlig på denne måten.
Gjennom en akkreditering vil fakultetet, på en mer grundig måte, kunne sikre at studiet tilfredsstiller kravene
i studietilsynsforskriften.

Nedenfor presenteres studiemodellen for studieprogrammet, hvor det følgelig gis en overordnet beskrivelse
av programmet.
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Studiemodell
Lærerspesialistutdanning i Profesjonsfaglig digital kompetanse for 1.-10. trinn, 60 ECTS
År 1
År 2
HØST
VÅR
HØST
VÅR
PFDK og skolen
PFDK og
PFDK og praksis
PFDK i praksis
15 ECTS
endringsprosesser
forskning
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
Arbeidsperiode TEMA: Arbeidsperiode TEMA: Arbeidsperiode TEMA: Arbeidsperiode TEMA:
(1) Skolen i samfunnet,
(2) Skoleutvikling –
lærende
organisasjoner,
(3) Analyse –
ståstedsanalyser.

(1) Endring og utvikling, (1) Etikk,
(2) Ledelse av
(2) Kollektiv
læringsprosesser,
profesjonsutvikling –
(3) Aksjonsforskning – og sette i gang
andre forskningstyper utviklingsprosesser på
som egner seg for skole i egen skole,
lys av profesjonsfaglig (3) Veiledning –
digital kompetanse.
undervisningspraksis
utforskning og
forskningsveiledning på
egen skole.

(1) Samhandling og
kommunikasjon,
(2) Fag og
grunnleggende
ferdigheter,
(3) Pedagogikk og
fagdidaktikk.

Ordningen med lærerspesialister, slik den omtales nasjonalt, ble etablert fordi regjeringen ønsker å beholde
gode lærere i klasserommet slik at de kan bidra til mer læring for elevene. Dette kommer frem som en tydelig
satsning i strategien Lærerløftet – på lag for kunnskapsskolen. Kunnskapsdepartementet (KD) gjennomfører
derfor en pilotering av nye faglige karriereveier for lærere i form av lærerspesialister. Målsettingen er å gi
lærere nye utfordringer og profesjonell videreutvikling, samtidig som de fortsetter i klasserommet. Muligheter
for alternative karriereveier skal åpne nye dører for dem som har tilegnet seg spisskompetanse og utviser
særlig dyktighet i sin lærergjerning. Tanken er at muligheter til spesialisering vil gjøre det mer spennende å
være i skolen gjennom et langt arbeidsliv, og gjøre læreryrket mer attraktivt.
Lærerspesialistutdanning i Profesjonsfaglig digital kompetanse er som nevnt på totalt 60 studiepoeng, som
skal gjennomføres over en periode på to år. Utdanningen består av 4 emner á 15 stp. Ved fullførte 60 stp er
man kvalifisert til å få en funksjon som lærerspesialist i skolen. Studiet er nettbasert hvor det varieres mellom
styrt undervisning og seminarer/gruppearbeid/ egenarbeid, men det vil være noen fysiske samlinger.
Fellesaktiviteter er planlagt på forhånd for å legge til rette for at studentene kan kommunisere, samt etablere
et godt læringsmiljø.
Utdanningen skal gi studentene kunnskap og ferdigheter til å møte kravene nedfelt i Rammeverket for
Profesjonsfaglig digital kompetanse, Digitaliseringsstrategien for grunnopplæringen (2017-2021),
Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet samisk. Studiet skal kvalifisere lærere til å spre kompetanse om god
undervisning med IKT ved blant annet å gi veiledning til andre lærere på skolen og lede faglige prosjekter med
IKT. Studiet vil også gi kompetanse i å vurdere når, hvorfor og hvordan bruk av digitale hjelpemidler er egnede
redskap for å gjøre undervisningen kvalitativ bedre. Iht. konkurransegrunnlaget skal studiet være på
mastergradsnivå. Læringsutbyttene er derfor formulert nivå 7 i NKR.
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Søknad og studieplan med tilhørende dokument ble den 27. juni 2019 behandlet i fakultetets lokalt
utdanningsutvalg, hvor følgende vedtak ble fattet (enstemmig):
1. Lokalt utdanningsutvalg anbefaler dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag å
godkjenne søknad om akkreditering av studieplan med tilhørende dokumentasjon for studiet
«Lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse for 1.-10. trinn» under
forutsetning av at pkt. a.-c. tas hensyn til:
a. Det må jobbes videre med å sikre studiets internasjonale dimensjon (iht. §2-2(7))
b. Det må komme tydeligere frem i søknaden at fagmiljøet vil ha den kompetanse som
trengs, samt en størrelse som står i forhold til estimert antall studenter (§2-3(1))
c. Begrunnelse for hvordan nettverk og samarbeid er relevante, bør utbedres (iht. §2-3(6))

Utredning
I det følgende gis en tabellarisk oversikt over saksutredningen. Til venstre i tabellen finnes kravene slik det
fremgår av Studietilsynsforskriften, og i høyre kolonne gis en vurdering av kravene. Det lagt vekt på
saksbehandling tett opp mot forskriften og NOKUTs veiledning (som om søknaden ble oversendt NOKUT). Er
kravet innfridd settes et OK, med en eventuell forklaring i tillegg. Om kravene ikke er innfridd, gis det eventuelt
en forklaring på hva som mangler dersom minstekravene ikke presiserer dette tydelig nok. Lengre
kommentarer finnes under tabellen.
Noen forklaringer på forkortelser:
LUB = læringsutbyttebeskrivelse, UU = utdanningsutvalg, LSU = Lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig
digital kompetanse for 1.-10. trinn., Udir = Utdanningsdirektoratet

Vurdering av studieplan og dokumentasjon i forhold til Studietilsynsforskriften:
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering
(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med
tilhørende forskrifter skal være oppfylt.
1. Beskrivelse av og begrunnelse for opptakskravene
til studiet
2. Angivelse av tidspunkt for opptak til studiet og
studiestart, med begrunnelse
3. Beskrivelse av og begrunnelse for rangeringsregler
4. Beskrivelse av og begrunnelse for hvordan andre
relevante forskrifter er oppfylt
5. Hvis utdanningen er rammeplanstyrt, må det
beskrives og begrunnes hvordan rammeplanen er
oppfylt i studiet
6. Hvis relevant, beskrivelse og begrunnelse for
hvordan sertifisering skal oppnås og hvem som er
sertifiseringsmyndighet

(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise
studiets innhold, oppbygging og progresjon samt
muligheter for studentutveksling.

Vurdering av kravene
1. OK
2. OK styrt av
Utdanningsdirektoratet,
oppstart august 2019
3. OK definert av
Utdanningsdirektoratet
4. OK
5. ikke relevant
6. ikke relevant

OK. Studiemodellen viser hvordan
studiet er oppbygd. Det gis ikke
muligheter for utveksling – studiet er
ikke gradsgivende.
Studieplan er vedlagt.
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§ 2.2 Krav til studietilbudet
(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i
samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
for livslang læring, og studietilbudet skal ha et
dekkende navn.
1. Beskrivelse av læringsutbyttet for studiet, og en
redegjørelse for hvordan dette er i samsvar med
NKR.
2. Begrunnelse for de valgene som er tatt i arbeidet
med læringsutbyttebeskrivelsen.
3. Studiets navn på norsk, engelsk og eventuelt andre
språk.
4. Begrunnelse for hvordan studiets navn er
dekkende for studiets innhold og nivå.
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig
relevans for videre studier og /eller arbeidsliv.
1. Beskrivelse av om studiet er faglig relevant for
arbeids- og samfunnsliv, videre studier eller begge
deler.
2. Eksempler på mulige yrker og/eller videre studier.
3. En redegjørelse for om søker har undersøkt hvilke
videre studier som vil være aktuelle for studentene
å søke om opptak til.
4. Beskrivelse av hvordan institusjonen jobber med å
sikre at studietilbudet er faglig oppdatert.
5. En vurdering av rekrutteringsgrunnlag og
samfunnets behov for den aktuelle kompetansen.

(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på
1500–1800 timer per år for heltidsstudier.
1. Beskrivelse av studentenes arbeidsomfang i studiet
per semester totalt, samt fordelt på kategoriene
organiserte læringsaktiviteter, selvstudium og
eksamensforberedelse. Dette kan gjerne illustreres
i en tabell. Beskrivelsen må vise at
arbeidsomfanget er tilpasset studietilbudets profil
og læringsutbytte
(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur
skal være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
1. En beskrivelse av alle studiets emner med
angivelse av hvilke som er obligatoriske og hvilke
som er valgfrie.
2. Begrunnelse for hvordan studiets innhold og
oppbygning gir grunnlag for at studentene oppnår
læringsutbyttet. Dette kan gjerne illustreres i en
tabell.

Vurdering av kravene
1. OK illustreres i tabell
2. OK begrunnes i tabell
3. OK hva gjelder både det
norske og engelske navnet.
4. OK Navnet er fastsatt av
Udir

1. OK
2. OK, det vises til hvilken
funksjon som
lærerspesialistrollen skal
fylle. Satsningen er nasjonal.
3. OK, eksempelvis FLUs egen
Master i Tilpasset opplæring
4. OK det vises til kontakt med
Udir og deltakelse på
konferanser.
5. OK det vises til bakgrunnen
for satsningen, samt egne
erfaringer fra lignende
studium ved FLU. Det at
studiet er nettbasert, kan
gjøre det enklere å
rekruttere på sikt.
1. OK. Det samlede
arbeidsomfanget er på
1600t, og det er i tillegg lagt
ved en mer detaljert oversikt
over hvordan timene er
fordelt på hvert
arbeidsområde

1. OK i tabell
2. Det illustreres i en tabell,
samt begrunnes, hvordan
læringsutbyttene i emnene
henger sammen med
overordnet læringsutbytte.
3. OK
4. OK
5. OK
6. OK
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3. Beskrivelse av hva slags infrastruktur, annet utstyr
og støttefunksjoner som er nødvendig for at
studentene skal kunne oppnå læringsutbyttet.
4. Begrunnelse for at nødvendig infrastruktur, annet
utstyr og støttefunksjoner er tilgjengelig og
dimensjonert i forhold til antall studenter.

For studier som tilbys på nett må redegjørelsen også
inneholde:
5. Beskrivelse av rutiner og organisering av teknisk
støtte til studenter og lærere.
6. Beskrivelse av opplæringen av nettstudentene.
(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal
være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet. Det
skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv
rolle i læringsprosessen.

1. OK presenteres i tabell
2. OK begrunnes i tabell og for
hvert emne
3. OK i tabell

1. Oversikt over alle undervisnings-, lærings- og
vurderingsformer som skal benyttes
2. Begrunnelse for hvorfor hver enkelt undervisnings, lærings- og vurderingsform er valgt, og for
hvordan disse formene gir grunnlag for at
studentene oppnår læringsutbyttet.
3. Beskrivelse av hvordan fagmiljøet legger til rette
for at studentene kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen
(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.
1. Beskrivelse av hvordan studentene vil møte
forskning og faglig og/eller
kunstneriskutviklingsarbeid gjennom
studietilbudet.
2. Begrunnelse for at studiet har en relevant kobling
til forskning og/eller kunstneriskutviklingsarbeid,
og faglig utviklingsarbeid.

(7) Studietilbudet skal ha ordninger for
internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets
nivå, omfang og egenart.

1. Beskrivelse av ordninger for internasjonalisering.
2. Begrunnelse for at ordningene er relevante for
studietilbudet.

1. OK Det beskrives hvordan
FoU kommer studentene til
gode. Det være seg via
eksempler i
veiledning/undervisning fra
eget/andres arbeide, også
via nettverk og samarbeid;
bruk av relevant
forskningslitteratur;
deltakelse på FoUkonferanser/seminarer hvor
studentene også vil få
mulighet til å delta med
egne papers
2. OK
1. OK internasjonal litteratur,
og ønske om inkludere
gjesteforelesere, men der
foreligger ingen avtaler.
Viser til oppsummering.
2. OK
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(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha
ordninger for internasjonal studentutveksling.
Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.

Ikke relevant

1. Beskrivelse av ordninger for studentutveksling og
begrunnelse for at avtalene er faglig relevante.
2. Beskrivelse av hvilket tidspunkt i studiet utveksling
er mulig og begrunnelse for at utveksling kan
innpasses i det ordinære studieløpet.
(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge
praksisavtale mellom institusjon og praksissted

Ikke relevant

1. Beskrivelse av hvordan institusjonen legger til rette
for og gjennomfører praksis i studietilbudet.
2. Begrunnelse for at praksis er faglig relevant for
studietilbudet og bidrar til at studentene oppnår
læringsutbytte.

§ 2.3 Krav til fagmiljøet
(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en
størrelse som står i forhold til antall studenter og
studiets egenart, være kompetansemessig stabilt
over tid og ha en sammensetning som dekker de
fag og emner som inngår i studietilbudet.
1. En oversikt over fagmiljøets ansvarsområder og
oppgaver i studiet (undervisning, veiledning,
FoU/KU, faglig ledelse etc).
2. En beskrivelse av fagmiljøets kompetanse og
begrunnelse for hvordan denne kompetansen er
tilstrekkelig bred til å dekke studiets fag og emner.
3. Angivelse av fagmiljøets størrelse i årsverk og
antall faglig tilsatt per student.
4. Begrunnelse for at fagmiljøets størrelse er tilpasset
antall studenter og den undervisning og veiledning
og FoU/KU som er tilknyttet studietilbudet.
5. Begrunnelse for hvordan søker vil sikre et stabilt
fagmiljø som har den riktige kompetansen for
studietilbudet over tid.

(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.
1. Beskrivelse av fagmiljøets UH-pedagogiske,
didaktiske og digitale kompetanse
2. Beskrivelse av hvilke tiltak institusjonen har for å
sikre og utvikle fagmiljøets utdanningsfaglige
kompetanse

Vurdering av kravene
1.
2.
3.
4.

OK i tabell
OK
OK
OK fagmiljøet får per i dag
støtte fra FSV. Se
oppsummering
5. OK

1. OK. Store deler av fagmiljøet
viser at de har UHpedagogisk kompetanse iht.
det UHR beskriver som
kjennetegn på denne
kompetansen
2. OK
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3. Redegjørelse for fagmiljøets digitale kompetanse
og hvordan denne sikres og vedlikeholdes.
(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et
definert ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling
av studiet.

(4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til
studietilbudet skal utgjøres av ansatte i
hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det
være ansatte med minst
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av
studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til
fagmiljøets kompetansenivå:
1. For studietilbud på bachelorgradsnivå skal
fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20
prosent ansatte med førstestillingskompetanse.
2. For studietilbud på mastergradsnivå skal 50
prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av
ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav
minst 10 prosent med professor- eller
dosentkompetanse.
(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid, og skal kunne vise til dokumenterte
resultater med en kvalitet og et omfang som er
tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
1. Beskrivelse av den forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid
fagmiljøet utfører og har utført de siste fem år
2. Begrunnelse for hvordan fagmiljøets forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid har en kvalitet og et omfang som
er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og
nivå.
(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en
grad skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale
samarbeid og nettverk som er relevante for
studietilbudet.

(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal
fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant og
oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må
sikre at praksisveilederne har relevant kompetanse,
og erfaring fra praksisfeltet.
1. Beskrivelse av den erfaringen og kunnskapen
fagmiljøet ved søkerinstitusjonen har fra
praksisfeltet og begrunnelse for hvordan denne
kunnskapen holdes oppdatert.
2. Beskrivelse av hvilken systematisk kontakt som
finnes mellom fagmiljøet ved institusjonen og
praksisveilederne ved praksisinstitusjon.

3. OK

OK

1. Hovedstilling: OK
Førstestillingskompetanse i
sentrale deler: OK, hvilke
deler som er sentrale
synliggjøres innledningsvis,
samt under dette punkt.
Krav til kompetanse er
innfridd, men fagmiljøet
fremstår litt sårbart. Krav til
kompetansenivå: OK, Over
20% har
førstestillingskompetanse
2. OK toppkompetanse

1. OK det er lagt ved
publikasjonsliste
2. OK i tabell, med fokus på
studiets sentrale deler

OK men det kunne med fordelt vært
utdypet på hvilken måte
nettverkene/samarbeidene tilfører
studiet noe positivt. Begrunnelsen er
litt tynn.
Ikke relevant
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3. Beskrivelse av hvilke krav institusjonen stiller til
praksisveiledernes kompetanse og erfaring fra
praksisfeltet.
4. Begrunnelse for hvordan institusjonen kontinuerlig
sikrer at praksisveiledernes kompetanse er
relevant for studietilbudet.

Oppsummering:
§2-2(7) For å sikre studiets internasjonale dimensjon bør det være klart i god tid før studiestart hva
som skal anvendes av relevant internasjonal litteratur; og inkludering av internasjonale
gjesteforelesere må formaliseres i avtaler. Den internasjonale (og nasjonale) dimensjonen skal
forsøkes å dekkes gjennom «innleide» ressurser som lager videoer som kan brukes i studiet nå
kommende år, og gjenbrukes videre de neste årene. Nasjonale og internasjonale kapasiteters
rettigheter og formaliteter må ivaretas på en skikkelig måte, både for at Nord universitet skal kunne
fremstå som en seriøs aktør og for å sikre at rettigheter for nær fremtid og kommende år for de
involverte partene blir ivaretatt. Videoer vil bli lagret på Nord universitets server og blir publisert på
Nord universitetets læringsplattform for de aktuelle studentene. Ekstern forelesers rettigheter rundt
bruk og gjenbruk av videoforelesningene må ivaretas gjennom en formalisert avtale. Det er dette
som pdd ikke er på plass.
Studieprogramansvarlig har over tid vært i kontakt med sentrale ressurser, den siste Seniorrådgiverjurist Toril Irene Kringen, som 10/5 uttalte at avtale som kunne ivareta studiets behov rundt
rettigheter og videoforelesninger fortsatt ikke var på plass. Saken følges fortsatt opp av
studieprogramansvarlig.
§2-3(1) Fagmiljøet kan med fordel styrkes. Dersom det ved neste opptak blir to klasser á 50
studenter, vil det kreve ekstra ressurser til oppfølging av alle. Det bør komme tydeligere frem i
søknaden hvorfor de mener antall ansatte er tilstrekkelig for å kunne gi studentene den
undervisning og oppfølging de trenger.
§2-3(6) Begrunnelse for hvordan nettverk og samarbeid er relevante, bør utbedres

Innstilling:
1. Dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag godkjenner søknad om akkreditering
av studieplan med tilhørende dokumentasjon for studiet «Lærerspesialistutdanning i
profesjonsfaglig digital kompetanse for 1.-10. trinn» under forutsetning av at pkt. a.-c. tas hensyn
til:
a. Det må jobbes videre med å sikre studiets internasjonale dimensjon (iht. §2-2(7))
b. Det må komme tydeligere frem i søknaden at fagmiljøet vil ha den kompetanse som
trengs, samt en størrelse som står i forhold til estimert antall studenter (§2-3(1))
c. Begrunnelse for hvordan nettverk og samarbeid er relevante, bør utbedres (iht. §2-3(6))
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1. Generelt om studiet
Type studium (kryss av)
Bachelorgradsstudium
Høyskolekandidatstudium
Kortere studium på lavere grad (nivå 6 i NKR) som ikke fører til en
grad
X
Videreutdanning
Mastergradsstudium
Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
campus-/stedbasert studium
samlingsbasert studium
desentralisert studium ved annet studiested, oppgi studiested:
Nettstudium
X
nettstudium med samlinger
Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
heltidsstudium
X
deltidsstudium
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Overordnet om studietilbudet
Regjeringen har uttalt at for å beholde gode lærere i klasserommene, er det viktig at disse
har en kompetanseutviklingsvei og karrierevei «om gir andre og nye utfordringer»1. På
grunnlag av dette og i tråd med Lærerløftet – på lag for kunnskapsskolen utviklet
departementet en lærerspesialiststrategi. For å nå målene i strategien innebærer dette blant
annet at UH inngår et samarbeid med Utdanningsdirektoratet om å tilby
lærerspesialistutdanninger innen ulike fagområder.
Utdanningsdirektoratet (Udir) utlyste den 23. august «Videreutdanningstilbud for lærere og
lærerspesialistutdanning» i Mercell. Konkurransen gjaldt videreutdanningstilbud for lærere i
praktisk-estetiske fag, naturfag, programmering, begynneropplæring og spesialpedagogikk,
og lærerspesialistutdanning i spesialpedagogikk, norsk og profesjonsfaglig digital
kompetanse. Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag sendte søknad om å få tilby
7 videreutdanninger, hvor én av dem var en lærerspesialistutdanning. Den 19. november fikk
FLU tilbakemelding på innsendte søknader på utlysningen hvor Udir tildelte 5
videreutdanninger, herunder Lærerspesialistutdanning i Profesjonsfaglig digital kompetanse
for 1.-10. trinn, med kapasitet 100 studieplasser (2 klasser). Avtale med Udir ble signert den
3. desember 2018 (vedlagt).
Studiet som er tildelt, er en videreutdanning på 60 studiepoeng som går over 2 år, og som
skal lyses ut 3 år på rad. Dette betyr at studiet foreløpig skal gjennomføres fra 2020-2023,
men iht. avtalen som er inngått med Utdanningsdirektoratet, kan Nord bli omfattet av
muligheten til opsjon om forlengelse på inntil ett år ekstra. Nord universitet vil være den
største tilbyder av Lærerspesialistutdanning i Profesjonsfaglig digital kompetanse 1.-10. trinn
i Norge. I tillegg til våre andre program i digital kunst og håndverk men også programmering
for lærere, har vi en klar spissing på digitaliseringsrelatert pedagogikk. Internasjonale aktører
har også begynt å vise sin interesse for dette arbeidet innenfor digitale kompetanser ved
Nord universitet.
Lærerspesialistutdanning i Profesjonsfaglig digital kompetanse 1.-10. trinn en viktig del av
Kunnskapsdepartementets og Utdanningsdirektoratets nasjonale kompetansehevings- og
karrierestrategi for lærere i grunnskolens 1.-10.-trinn. Studiet som er utviklet ved Nord
universitet er basert på Rammeverket for Profesjonsfaglig digital kompetanse, som har vært
et styrende og sentralt dokument for utviklingen av den profesjonsfaglige digitale
kompetansen til lærere som er aktive i feltet i dag. Rammeverket for Profesjonsfaglig digital
kompetanse er tydelig forankret i behovene til skolen og samfunnet i dag. Videre er
Lærerspesialistutdanning i Profesjonsfaglig digital kompetanse 1.-10. trinn basert på
Digitaliseringsstrategien for grunnopplæringen 2017-2021. Denne viser til lærernes
profesjonsfaglig digitale kompetanse som omfatter både å møte Kunnskapsløftet LK06 og
Kunnskapsløftet samisk sine krav om digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet for å
sikre at elevene når de ulike læreplanenes kompetansemål i hvert fag. Målet med
Lærerspesialistutdanning i Profesjonsfaglig digital kompetanse 1.-10. trinn er å gi skolen
nettopp denne kunnskapen og ferdigheter som samfunnet klart etterspør.
Lærerspesialistutdanning i Profesjonsfaglig digital kompetanse 1.-10. trinn har en naturlig
plass ved Nord universitet og ved Fakultetet for lærerutdanning, kunst og kulturfag, ledet av
1

Brev fra Kunnskapsministeren til skoleeiere og skoleledere, datert 03.02.2017
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dekan Egil Solli. Foruten sine utdanningsprogram i grunnskolelærerutdanningen for 1.-7.
trinn, grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn og grunnskolelærerutdanningen for 8.-13.
trinn (PPU) samt barnehagelærerutdanningen, har fakultetet for lærerutdanning, kunst og
kulturfag flere andre kompetanseutviklingsprogram, både på bachelor og nå på masternivå,
rettet mot lærere og som er i samsvar med samfunnets uttalte politiske og praktiske behov.
Disse er for eksempel Kompetanse for kvalitetstilbudet i Digital kunst og håndverk, et
program som har fått stor oppmerksomhet og som har meget gode resultater med tanke på
studenttilfang.
Internt ved Fakultetet for lærerutdanning, kunst og kulturfag, vil Lærerspesialistutdanning i
Profesjonsfaglig digital kompetanse 1.-10. organiseres under faggruppen til
Grunnskolelærerutdanningene 1.-10., som ledes av faggruppeleder Morten Edvardsen.
Studieleder Gisle Pettersen er faggruppens lokale studieleder i Bodø, og er som sådan
Edvardsens stedfortreder i saker som omhandler den daglige driften av utdanningstilbudene.

Vedlegg som tilhører søknaden
Vedlegg
1
Studieplan med emnebeskrivelser - norsk versjon
Vedlegg
2
Programbeskrivelse - engelsk versjon
Vedlegg
3
Oversikt over fagmiljøet - Publikasjonsliste
Vedlegg
4
Oversikt over fagmiljøet – Samarbeid og nettverk
Vedlegg
5
Oversikt over fagmiljøet – CV
Vedlegg
6
Arbeidsberegning for studenter - alle emner
Vedlegg
7
Avtale med Utdanningsdirektoratet
Vedlegg
8
Utkast avtaleskjema eksterne forelesere
Vedlegg
9
Utkast avtaleskjema eksterne forelesere -engelsk
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2. Forutsetninger for akkreditering (studietilsynsforskriften § 2-1)
(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter skal
være oppfylt.
Lovgrunnlaget for studieakkreditering er:
• Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 (Universitets- og høgskoleloven),
sist endret 15. juni 2016.
• Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning av 1. februar 2010, sist endret 6. mars 2017.
• Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning
(Studietilsynsforskriften), fastsatt 9. februar 2017, sist endret 13. februar 2017.
Nord universitet har selvstendig etableringsrett til studier, jamfør Lov om universiteter og
høyskoler. I NOKUTs veiledning til deres kriterier for akkreditering, framgår det at kriteriene
gjelder for alle som tilbyr høyere utdanning, også institusjoner med egne faglige fullmakter
(selvakkrediteringsrett). I denne søknaden vil vi vise gjennom illustrasjoner, dokumentasjon,
beskrivelser og begrunnelser, hvordan studiets innhold og oppbygning oppfyller kravene i
forskriften.
Lærerspesialistutdanning i Profesjonsfaglig digital kompetanse 1.-10. er omfattet av nevnte
lover og forskrifter, samt:
• Nords egen forskrift
• Opptaksforskriften
Angivelse av tidspunkt for opptak til studiet og studiestart, med begrunnelse:
Studiet er finansiert og dens praktiske organisering i forbindelse med studentopptak er i stor
grad styrt av Utdanningsdirektoratet.
Administrativt har Utdanningsdirektoratet organisert Lærerspesialistutdanning i
Profesjonsfaglig digital kompetanse 1.-10. som et Kompetanse for kvalitet-studie, et eksternt
finansiert oppdragsprogram med egne opptaksrutiner. Studentene søker
Utdanningsdirektoratet først om opptak og stipend/vikarordning. Dernest blir søkerlistene
(av aktive lærere) sendt til skoleeiere og skoleledere. Etter at skoleeiere og skolereledere
godkjenner studentlistene, blir studentene anmodet om å søke opptak ved Nord universitet.
Studieoppstartet er planlagt slik at det best imøtekommer studentenes travle hverdag som
lærere. Ikke alle studentene/lærerne blir tildelt vikarordningen som en del av sin støttepakke
fra Utdanningsdirektoratet/skoleleder, som betyr at vi etterstreber å planlegge et program
som også muliggjør disse studentene å være med.
Beskrivelse av og begrunnelse for rangeringsregler:
Opptakskravene er som følgende:
• Søkere må være lærere med godkjent lærerutdanning, med minimum 30 stp.
fordypning i IKT/profesjonsfaglig digital kompetanse eller tilsvarende dokumentert
realkompetanse
• Søkere må i tillegg ha 60 studiepoeng i et skolefag
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•

Søker må i tillegg fremlegge dokumentasjon på minst tre års undervisningspraksis i
IKT/profesjonsfaglig digital kompetanse. Dokumentasjonen må være attestert av
arbeidsgiver.

Det er utdanningsdirektoratet som har lagt føringer for opptaket og rangering skjer etter
følgende prinsipper:
• Det er lærere som etter avtale med skoleleder som søker om å delta i utdanningen.
• Utdanningsdirektoratet gjennomfører første godkjenning av aktuelle deltakere.
• Nord universitet mottar elektroniske lister over Utdanningsdirektoratet-godkjente
søkere.
Godkjente søkere må følgelig søke opptak via Nord universitets opptakssystem, hvor de må
fremlegge nødvendig dokumentasjon iht. kravene nevnt ovenfor. Dette betyr at Nord
universitet foretar ikke rangering av studenter, men mottar fulltallige lister fra
Utdanningsdirektoratet så fremt det er tilstrekkelig søkertall. Universitetet gjennomfører
ikke opptak utover det som foretas av Utdanningsdirektoratet. Etter at studentene har fått
godkjenning fra Utdanningsdirektoratet, og Nord universitet har mottatt de preliminære
studentlistene, må studentene individuelt søke formelt opptak ved Nord universitet.

(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, oppbygging
og progresjon samt muligheter for studentutveksling.
Studentene produsere 30 stp pr år fordelt over 2 semester pr år. Se studiemodell under og
informasjon i studieplanen. Denne er kvalitetssikret internt i fakultetet og i arbeidsgruppen i
forbindelse med denne søknaden. Studieplanen er vedlagt som vedlegg 1 og 2 og vil følgelig
bli den gjeldende studieplanen for kommende kull. Hvert emne i studiet er oppdelt i tre
arbeidsperioder/ hovedtema.
Disse hovedtemaene er igjen oppdelt i undertema. For eksempel i PfDK i praksis (PED 1014),
arbeidsperiode/ hovedtema (2) Fag og grunnleggende ferdigheter bestå av følgende
undertema: språkfagtradisjoner og profesjonsfaglig digital kompetanse, praktisk-estetiske
fagtradisjoner og profesjonsfaglig digital kompetanse og naturvitenskapelige fagtradisjoner
og profesjonsfaglig digital kompetanse.
Den flipped classroom-undervisningen som skal filmes i forbindelse med hver
arbeidsperiode/ hovedtema, jfr. Punkt 4 (1) Oppdeling pr emne, er totalt 7
undervisningsfilmer. Det er lagt opp til at 2 av disse filmene skal lages av emneansvarlige, 1
skal lages av en Lærerspesialist i profesjonsfaglig digital kompetanse teamkollega og de
øvrige 4 skal fordeles på opptak av 1 internasjonal gjesteforeleser, 1 norsk gjesteforeleser og
2 andre forelesere fra Nord lærerutdanning. Det totale antallet filmer i ett emne vil ikke
kunne endres på, men antall filmer pr arbeidsperiode kan skiftes på ved behov underveis i
den praktiske gjennomføringen.
Deler av pensum er naturligvis også på engelsk og vi er åpen for å inkludere pensum i de
andre skandinaviske språkene, dansk og svensk.
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Studiemodell
Lærerspesialistutdanning i Profesjonsfaglig digital kompetanse 1.-10., 60 ECTS
År 1
År 2
HØST
VÅR
HØST
VÅR
PFDK og skolen
PFDK og
PFDK og praksis
PFDK i praksis
15 ECTS
endringsprosesser
forskning
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
Arbeidsperiode TEMA: Arbeidsperiode TEMA: Arbeidsperiode TEMA: Arbeidsperiode TEMA:
(1) Skolen i
samfunnet,
(2) Skoleutvikling –
lærende
organisasjoner,
(3) Analyse –
ståstedsanalyser.

(1) Endring og
utvikling,
(2) Ledelse av
læringsprosesser,
(3) Aksjonsforskning –
og andre
forskningstyper som
egner seg for skole i
lys av profesjonsfaglig
digital kompetanse.

(1) Etikk,
(2) Kollektiv
profesjonsutvikling –
sette i gang
utviklingsprosesser på
egen skole,
(3) Veiledning –
undervisningspraksis
utforskning og
forskningsveiledning
på egen skole.

(1) Samhandling og
kommunikasjon,
(2) Fag og
grunnleggende
ferdigheter,
(3) Pedagogikk og
fagdidaktikk.

Studiets sentrale deler
De sentrale delene av studiet er definert som (PED1011) Skolen i samfunnet, Skoleutvikling –
lærende organisasjoner, Analyse – ståstedsanalyser; (PED1012) Endring og utvikling, Ledelse
av læringsprosesser, Aksjonsforskning – og andre forskningstyper som egner seg for skole i
lys av profesjonsfaglig digital kompetanse; (PED1013) Etikk, Kollektiv profesjonsutvikling –
sette i gang utviklingsprosesser på egen skole, Veiledning – undervisningspraksis utforskning
og forskningsveiledning på egen skole; og (PED1014) Samhandling og kommunikasjon, Fag
og grunnleggende ferdigheter, Pedagogikk og fagdidaktikk.
I praksis vil disse delene av studiet bygge på forskerkompetansen til både emneansvarlige og
til kjernegruppelederne – og ikke emneansvarlige alene. Da det er videre emneansvarlige
som skal foreslå gjesteforeleserne i hver arbeidsperiode (som godkjennes også av fagteamet
og SPA), har programmet bygget inn kvalitetssikringer på gjesteforeleserne også.
De sentrale delene imøtekommer programmets læringsubyttebeskrivelser. For eksempel,
under kunnskap, der studentene skal ha kunnskap om relevante bruksområder av IKT
innenfor forskjellige fagtradisjoner, skolen generelt og i opplæringssektoren, skal studentene
kunne analysere og forstå de forskjellige fagtradisjonene i en skole og kunne foreslå nye og
gode måter å digitalisere – og ikke bare datafisere – de fagene og praktiseringen av
undervisningen i de fagene i skolen. For eksempel innenfor ferdigheter, hvor studentene skal
veilede og fremme kollektiv profesjonsutvikling i sine lærerkollegagrupper/skoler, skal
studentene kunne bruke denne kunnskapen aktivt og konstruktivt i sine
lærerkollegagrupper/skoler og kunne ta ansvar for sine valg, holdninger og ambisjoner for
sitt kollegium. Innenfor generell kompetanse, hvor studentene skal diskutere de
utfordringene som er forbundet med utvikling og utøvelsen av profesjonsfaglig digital
kompetanse i en praktisk skolehverdag og ut i fra de forskjellige fagtradisjonene som preger
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skolehverdagen, skal studentene også evne å kunne formidle sitt budskap til hele den brede
skolen – det vil si til foreldregruppene, skoleeiere, skoleledere, elever og politikere. Som
fremgår av de fire emnebeskrivelsene er studiets sentrale områder undervisningsfilmene/
flippene og seminarene med kjernegruppelederne.
Hvert emne dekker tre tema (definert som arbeidsperioder), og disse arbeidsperioder har
følgelig egne undervisningsfilmer/flipper:
1.
(1) Skolen i samfunnet,
(2) Skoleutvikling – lærende organisasjoner,
(3) Analyse – ståstedsanalyser.
2.
(1) Endring og utvikling,
(2) Ledelse av læringsprosesser,
(3) Aksjonsforskning – og andre forskningstyper som egner seg for skole i lys av
profesjonsfaglig digital kompetanse.
3.
(1) Etikk,
(2) Kollektiv profesjonsutvikling – sette i gang utviklingsprosesser på egen skole,
(3) Veiledning – undervisningspraksis utforskning og forskningsveiledning på egen skole.
4.
(1) Samhandling og kommunikasjon,
(2) Fag og grunnleggende ferdigheter,
(3) Pedagogikk og fagdidaktikk.
Omfanget av filmer og flippet er beregnet ut ifra en arbeidsbelastningsutregning for
studentene og balansert opp mot øvrig arbeid i emnet og pensumkrav (se denne søknaden).
Filmene er laget før oppstart av studiet, og gjenbrukes (om faglig forsvarlig) i de neste tre
årene (i samsvar med emnet, med opsjon om ett år til) dersom dette er muliggjort av
Normer og prinsipper for organisering av de faglige ansattes arbeidstid. Filmene
kvalitetssikres av Studieprogramansvarlig (SPA) i samråd med fagtemaet for programmet før
oppstart av et nytt akademisk år.
I hver av de tre arbeidsperiodene i løpet av ett semester treffer studentene også sin
kjernegruppelærer på nettseminar. Lærerspesialistutdanning i Profesjonsfaglig digital
kompetanse 1.-10. har fått godkjent to klasser på 50 studenter hver. Dette utgjør tilsammen
potensielt 100 studenter i oppstartsåret og 200 aktive studenter underveis i studiet fra og
med år to av studiet, til og med år tre av studiet (med opsjon om år fire av studiet).
For å hjelpe studentene orientere seg i dette landskapet – i en studie som har en samling per
semester og som er ellers i stor grad nettbasert – er studentene delt opp i kjernegrupper.
Kjernegruppene er grupper på 5-8 studenter, som studentene blir oppdelt i forbindelse med
studiestart. Det er lagt opp til 6 kjernegrupper for hver klasse (altså 12 kjernegrupper pr
kull). Kjernegruppene får tildelt en individuell lærer som følger dem på samlingene og på
nett. Det er denne personen som dermed er den som har seminarene med studentene,
12

ing i profesjonsfaglig digital kompetanse 1. - 10. trinn - 18/03635-13 Akkreditering nytt program - Lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse 1. - 10. trinn : Søknad Fakultetets søknad om akkreditering av Lærerspesialistutdanning

veileder og gir tilbakemeldinger på alle underveisoppgaver som studentene leverer inn. For å
sikre at kjernegruppelærerne tilbyr samme kvalitet og innhold i sine seminarer og i sine
tilbakemeldinger, samordnes og ledes kjernegruppelærere av en kjernegruppelederfunksjon
som inngår i SPAens arbeidsområder.
Progresjon i programmet:
Programmets innhold er organisert rundt de syv modulene i profesjonsfaglig digital
kompetanse, som identifiseres i Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digital
kompetanse fra senter for IKT i utdanningen. Utover dette er en tydelig horisontal og vertikal
progresjon vektlagt i studiet rettet mot studentenes sektorrelevante kunnskap og
forskningskompetanse. Det understrekes imidlertid at utdanningen ikke er en fullverdig
matergradsutdanning, men kan eventuelt inngå som moduler i slik utdanning.
De ulike emnene som inngår i progresjonen sikrer den sektorrelevante kompetanse- og
forskningsprogresjon som lærerspesialistutdanningen i Profesjonsfaglig digital kompetanse
etterspør. Som det fremgår av den fra avsnittet om «studiets sentrale deler», er
progresjonen beskrevet med stigende grad av kompleksitet i kompetanse, slik Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk pkt 5.2. forutsetter. «Dette gjelder gjelder selve kunnskapen,
ferdigheten, situasjonen den skal anvendes i, og forventningene til selvstendighet, analyse,
vurdering og nyskapning hos den som anvender kunnskapen og ferdighetene» (side 16 -17)
Samlingsplaner Kull 2019/2020

PfDK og skolen (Emne A) PED 1011
Forarbeidsperiode for studenter
Kick-off samling
AP 1
AP 2
AP 3
Eksamensperioden (eksamensoppgave er
tilgjengelig)
Eksamensinnleveringsfrist
Sensurfrist – sensur skal foreligge innen
Uke 34
DAG 1 ONSDAG
1200-1600

Kick-off samling – spesifisert
Undervisning Seminar
1 time
forelesning

DAG 2 TORSDAG
0800-1100
DAG 2 TORSDAG
1200-1700
DAG 3 FREDAG
0800-1200

1 timer
forelesning
2 timer
forelesning
2 timer
forelesning
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Uke 33 (oppstart akademisk år)
Uke 34
5 uker (uke 35-39)
5 uker (uke 40-44)
5 uker (uke 45-49)
Uker 50-51
Innen utgangen av året, uke 52
3 uker etter frist

2 timer samarbeidsøkter i
kjernegrupper
3 timer samarbeidsøkter i
kjernegrupper
2 timer samarbeidsøkter i
kjernegrupper

Informasjon
3 timer informasjonsøkter med
KOLT, IT og biblioteket
(studentene deles opp i tre,
gjennomgang stasjonsvis)
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PfDK og endringsprosesser (Emne B) PED 1012
AP 4
AP 5
AP 6

5 uker (uke 5-9)
5 uker (uke 10-14)
5 uker (uke 15-20) NB utvides en uke grunnet
Påske
Uke 21
Uker 22-23

Mellomsamling
Eksamensperioden (eksamensoppgave er
tilgjengelig)
Eksamensinnleveringsfrist
Sensurfrist – sensur skal foreligge innen
Uke 21
DAG 1 ONSDAG
1200-1600
DAG 2 TORSDAG
0800-1100
DAG 2 TORSDAG
1200-1600
DAG 3 FREDAG
0800-1100

Mellomsamling
Undervisning
1 time
forelesning
3 timer
forelesning

2 timer
forelesning

Innen uke 24
3 uker etter frist

Seminar
3 timer
kjernegruppeseminar

Informasjon

3 timer
kjernegruppeseminar
1 time seminar

1 time programevaluering

PfDK og praksisforskning (Emne C) PED 1013
Mellomsamling
AP 7
AP 8
AP 9
Eksamensperioden (eksamensoppgave er
tilgjengelig)
Eksamensinnleveringsfrist
Sensurfrist – sensur skal foreligge innen
Uke 34
DAG 1 ONSDAG
1200-1600
DAG 2 TORSDAG
0800-1100
DAG 2 TORSDAG
1200-1600

DAG 3 FREDAG
0800-1100
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Mellomsamling
Undervisning
1 time
forelesning
3 timer
forelesning

3 timer
forelesning

Uke 34
5 uker (uke 35-39)
5 uker (uke 40-44)
5 uker (uke 45-49)
Uker 50-51
Innen utgangen av året, uke 52
3 uker etter frist

Seminar
3 timer seminar

Informasjon

3 timer samarbeidsøkter i
kjernegrupper

1 time informasjon om
oppfølging
underveisvurdering av
program
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PfDK i praksis (Emne D) PED 1014
AP 10
AP 11
AP 12
Forarbeidsperiode for studenter
Sluttsamling
Eksamensperioden (eksamensoppgave er
tilgjengelig)
Eksamensinnleveringsfrist
Sensurfrist – sensur skal foreligge innen
Uke 21
DAG 1 ONSDAG
1200-1600
DAG 2 TORSDAG
0800-1100
DAG 2 TORSDAG
1200-1600

DAG 3 FREDAG
0800-1100
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Sluttsamling
Undervisning
1 time forelesning

5 uker (uke 5-9)
5 uker (uke 10-15) NB utvides en uke grunnet
Påske
5 uker (uke 16-20)
Uke 21
Uker 22-23
Innen uke 24
3 uker etter frist

Seminar
3 timer seminar

Informasjon

3 timer samarbeidsøkter i
kjernegrupper

1 time informasjon om
oppfølging
underveisvurdering av
program

3 timer
forelesning

2 timer
forelesning

1 time seminar
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3. Krav til studietilbudet (studietilsynsforskriften § 2-2)
(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende
navn.
Beskrivelse av læringsutbyttet for studiet i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og
begrunnelse for valg av læringsutbyttebeskrivelser (LUB)
Lærerspesialistutdanning i Profesjonsfaglig digital kompetanse 1.-10. er et studium på
mastergradsnivå og følger derfor kravene i henhold med nivå 7 i den Nasjonale
kvalifikasjonsrammeverket.
NKR nivå 7

Studieplan overordnet
Begrunnelse for valg av LUB*
læringsbyttebeskrivelser* i tråd med
nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
nivå 7
KUNNSKAPER, Kandidaten:

har avansert kunnskap
innenfor fagområdet
og spesialisert innsikt i
et avgrenset område

har avansert profesjonsfaglig
kunnskap og spesialisert innsikt i
profesjonsfaglig bruk av digitale og
teknologirike arbeidsformer

Læreryrket er et flersidig yrke med svært
bred kompetansekrav. Å videre spisse sine
kunnskaper om relevante bruksområder av
IKT innenfor de forskjellige fagtradisjonene
som inngår i yrkesutøvelsen krever
omfattende kunnskap. Dette i seg selv
vurderes til å være avansert kunnskap
innenfor fagområder læreryrket, da de 12
fagene med deres respektive fagtradisjoner
foruten de 2 spissfagene for arbeidsliv og
utdanningsvalg har forskjellige muligheter og
begrensinger for bruk av IKT. Hvert fag har
også sin egen fagdidaktikk og fagdidaktiske
teorier som utgjør helheten i
kunnskapsbasisen

Det er viktig at studenten oppnår dette for å
kunne utøve sin rolle som lærerspesialist
innenfor profesjonsfaglig digital kompetanse
i skolen.
har inngående
har inngående kunnskap om sentrale Den kunnskapen som er dekket i LUBen over
kunnskap om
teorier og forskningsmetoder
dekker dette i stor grad, men i tillegg legger
fagområdets
innenfor pedagogiske
programmet opp til at studentene skal ha
vitenskapelige eller
utviklingsprosjekter i skolen
kunnskap om endringsprosesser i
kunstfaglige teori og
kunnskapsorganisasjoner i lys av skolen som
metoder
sosial og faglig arena og pedagogisk
institusjon.
kan anvende kunnskap
Dette kunnskapspunktet er i stor grad også
på nye områder
dekket i punktet under. For at studentene
innenfor fagområdet
kan analysere og forstå
skal kunne anvende kunnskap på nye
yrkesutøvelse og profesjonsfaglig
områder innenfor fagområdet i praksis, må
digitale kunnskaper i et samfunns- og de følgelig kunne analysere faglige
skoleperspektiv
problemstillinger med utgangspunkt i
og
fagområdets historie, tradisjoner, egenart og
plass i samfunnet.

16

ing i profesjonsfaglig digital kompetanse 1. - 10. trinn - 18/03635-13 Akkreditering nytt program - Lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse 1. - 10. trinn : Søknad Fakultetets søknad om akkreditering av Lærerspesialistutdanning

kan analysere faglige
kan anvende denne kunnskapen på
problemstillinger med nye områder i skolen.
utgangspunkt i
fagområdets historie,
tradisjoner, egenart og
plass i samfunnet

Dette punktet blir følgelig dekket i
programmet for at studentene skal kunne
anvende sin kunnskap. Studentene vil i dette
programmet få kunnskap om hvordan man
skal kunne hente inn informasjon om og
analysere arbeidet innenfor digitale og
teknologirike arbeidsformer i
skolen/læringsinstitusjon samt konkretisere
de relevante problemstillingene som er
sentrale for at studentene skal kunne lede
arbeidet med å løse disse ved sin skole/
institusjon.

NKR nivå 7

Studieplan overordnet
Begrunnelse for valg av LUB
læringsbyttebeskrivelser i tråd med
nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
nivå 7
FERDIGHETER, Kandidaten:

kan analysere og
forholde seg kritisk til
ulike
informasjonskilder og
anvende disse til å
strukturere og
formulere faglige
resonnementer

kan analysere og forholde seg kritisk
til ulike informasjonskilder og
anvende disse til å strukturere og
formulere faglige resonnementer
ved å gjennomføre forsknings- og
utviklingsarbeid på egen skole

kan analysere
eksisterende teorier,
metoder og
fortolkninger innenfor
fagområdet og arbeide
selvstendig med
praktisk og teoretisk
problemløsning

kan analysere eksisterende teorier,
metoder og fortolkninger innenfor
profesjonsfaglig digital kompetanse
og pedagogiske problemstillinger og
arbeide selvstendig med praktisk og
teoretisk problemløsning ved å
reflektere kritisk over egen
yrkespraksis i lys av profesjonsfaglig
digital kompetanse

kan bruke relevante
metoder for forskning
og faglig og/eller
kunstnerisk
utviklingsarbeid på en
selvstendig måte
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kan bruke relevante metoder for
forskning og utviklingsarbeid på en
selvstendig måte ved å veilede og
fremme kollektiv profesjonsutvikling
i sine lærerkollegagrupper/skoler i
et selvstendig, avgrenset forskningseller utviklingsprosjekt

I dette programmet skal studentene lære å
identifisere relevant informasjon i forhold til
bruk av IKT i skolen og dernest kunne
analysere denne informasjonen. Formålet
med dette er å gi studentene ferdigheter til å
kunne vurdere situasjoner og
problemområder ved de forskjellige
arbeidsplassene og praksisen i tilknytning
bruken av IKT i de forskjellige fagene, slik at
den kan utvikle gode endringsstrategier for
den aktuelle situasjonen.
Som utgangspunkt for disse studiene krever
Udir at programmene er særlig tett knyttet til
profesjonsutøvelsen og lærernes hverdag.
Dermed er dette med å kritisk reflektere over
egen yrkespraksis utgangspunktet for at
studentene skal analysere både situasjoner og
eksisterende teorier, metoder og
fortolkninger innenfor fagområdet for å kunne
bruke dette aktivt i sin egen praktiske,
profesjonsbaserte problemstilling og samtidig
kunne arbeide seg frem til løsninger som er
teoretiske forankret.
Studentene skal, på hver av sine
skoler/arbeidsplasser, analysere og kunne
begrunne relevansen i deres metodevalg i
forbindelse med det å starte og drive frem en
kollektiv profesjonsutvikling ved sine skoler.
Arbeidet er selvstendig og særlig praksisnært.
Dette arbeidet på skolene/arbeidsplassene
skal også gjennomføres i den forstand at
studentene skal analysere, gjøre metodevalg,
planlegge et utviklingsprosjekt, gjennomføre
denne og evaluere deres måloppnåelse
etterpå. Studentene blir underveis veiledet av
deres kjernegruppeledere og emneansvarlige
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NKR nivå 7

kan analysere
relevante fag-, yrkesog forskningsetiske
problemstillinger

kan formidle
omfattende
selvstendig arbeid og
behersker
fagområdets
uttrykksformer
kan anvende sine
kunnskaper og
ferdigheter på nye
områder for å
gjennomføre
avanserte
arbeidsoppgaver og
prosjekter
kan kommunisere om
faglige
problemstillinger,
analyser og
konklusjoner innenfor
fagområdet, både
med spesialister og til
allmennheten

Studieplan overordnet
Begrunnelse for valg av LUB
læringsbyttebeskrivelser i tråd med
nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
nivå 7
GENERELL KOMPETANSE, Kandidaten:
kan analysere, begrunne og
Skolen er en kompleks arbeidsplass hvor fag-,
diskutere relevante fag-, yrkes- og
yrkes- og forskningsetiske problemstillinger glir
forskningsetiske problemstillinger,
over i hverandre. Studentene skal bli
utfordringer og tiltak forbundet
kompetente til å kunne analysere og senere
med utvikling og utøvelsen av
navigere dette landskapet i lys av
profesjonsfaglig digital kompetanse lærerprofesjonen, skolens kultur og de
forskjellige fagenes særtrekk og tradisjoner.
Dette er et minimum for at studentene skal
kunne diskutere de utfordringene som er
forbundet med utvikling og utøvelse av
kan formidle sitt omfattende
profesjonsfaglig digital kompetanse.
selvstendig arbeid og behersker
Som en sentral del av studiet, skal studentene
profesjonsfaglige digitale
formidle sitt arbeid til skolen. Dette er en del
uttrykksformer
av kompetansehevingsarbeidet som
studentene er forventet å initiere på sine
skoler/arbeidsplasser
kan anvende sine kunnskaper og
ferdigheter for å gjennomføre nye
avanserte arbeidsoppgaver og
Programmet legger vekt på at studentene skal
prosjekter innenfor perspektivene
også arbeide med fag og fagtradisjoner som de
av profesjonsfaglig digital
ikke selv har i sin grunnutdanning. Dette betyr
kompetanse
at studentene må kunne anvende sine

kan kommunisere om faglige
problemstillinger, analyser og
konklusjoner innenfor fagområdet,
både for sektoraktører, foreldre og
samfunnet rundt skolen og på en
kan bidra til nytenking slik måte bidra til nytenking og i
innovasjonsprosesser
og i
innovasjonsprosesser
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kunnskaper og ferdigheter om profesjonsfaglig
digital kompetanse i møte med andre
fagtradisjoner. Det legges vekt på at dette skal
gjøre med respekt for de forskjellige
fagtradisjonene, slik at studentene også skal
være i stand til å samarbeide på tvers av den
komplekse organisasjonen som en skole er.
Dette er helt avgjørende for at studentene skal
kunne gjennomføre sine avanserte
arbeidsoppgaver og prosjekter, som er
integrert i studiet.
Studentene skal også kunne formidle sitt
omfattende selvstendig arbeid i slutten av
programmet til forskjellige målgrupper – som
forskere, kollegaer, foreldregruppene og
elevene. Ikke bare må de kunne beherske
fagområdets uttrykksformer, de må også
kunne oversette disse til et språk som folk
utenfor forskningstradisjonene kan forstå.
Studiet fremmer studentens
kompetanseutvikling slik at de blir positive
krefter i det å videreutvikle skolen som
organisasjonen. Kritisk konstruktiv nytenkning
og innovasjonsprosesser er en selvfølge for
programmet i profesjonsfaglig digital
kompetanse. Utdanningsdirektoratet krever
også at: spesialistutdanningen har arbeidskrav
som innebærer at studentene underveis i

ing i profesjonsfaglig digital kompetanse 1. - 10. trinn - 18/03635-13 Akkreditering nytt program - Lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse 1. - 10. trinn : Søknad Fakultetets søknad om akkreditering av Lærerspesialistutdanning

studiet skal utvikle og utforske egen praksis, og
skal sette i gang utviklingsprosesser på egen
skole. Etter studiet skal studentene kunne
bidra til å styrke det kollektive
profesjonsfelleskapet på skolen, og til å utvikle
skolen som lærende organisasjon.2

Studiets navn på norsk, engelsk og eventuelt andre språk
NORSK:
Lærerspesialistutdanning i Profesjonsfaglig digital kompetanse 1.-10.
ENGELSK:
Teacher-Specialist Education in Professional Educational Digital Competency
1.-10. Grade
Begrunnelse for hvordan studiets navn er dekkende for studiets innhold og nivå
Det er Utdanningsdirektoratet som har bestemt at navnet på studiet må være dette. Vi har
ikke anledning å gjøre endringer i navnet verken i forbindelse med utlysningen.

(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier
og/eller arbeidsliv.
Studiet er faglig relevant for både arbeids- og samfunnsliv og for videre studier.
Relevans for arbeids- og samfunnsliv
Studiet er meget relevant for arbeids- og samfunnsliv. Som fremgår av Overordnet om
studiet, er Lærerspesialistutdanning i Profesjonsfaglig digital kompetanse 1.-10. trinn basert
på Digitaliseringsstrategien for grunnopplæringen 2017-2021, Kunnskapsløftet LK06 og
Kunnskapsløftet samisk. Studiet imøtekommer sentrale krav om digitale ferdigheter som
grunnleggende ferdighet for å sikre at elever når de ulike læreplanenes kompetansemål i
hvert fag.
Målet med Lærerspesialistutdanning i Profesjonsfaglig digital kompetanse 1.-10. trinn er å gi
skolen nettopp denne kunnskapen og ferdigheter som samfunnet klart etterspør.
Relevans for videre studier
Det er mulig for studentene å få innpasset Lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital
kompetanse i sin helhet (60 stp) inn i Master i tilpassa opplæring ved Nord universitet.
Det vil si at det er metodeemnene (30 stp) og masteroppgaven (30 stp) som gjenstår i et slikt
tilfelle.
Programmet Master i tilpasset opplæring er for øvrig som følger:
Studiets emner i SPD5003 Masteroppgaven (60 stp)
Obligatoriske emner:
ST308L Vitenskapsteori og forskningsmetode (20 stp)
ST312L Forskning og aktuell debatt (10 stp)
Valgbare fordypningsemner på masternivå – som utgår for disse studentene:
2

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-ogvidereutdanning/larerspesialister/larerspesialistutdanning/
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•
•
•
•
•
•
•

DID5000
Generell didaktikk (30 stp)
NOR5008
Norskdidaktikk (30 stp)
MAT5008 og MAT5009
Matematikkdidaktikk (15 stp + 15 stp)
DID5001
Yrkesdidaktikk (30 stp)
SPD5004
Tidlig innsats og spesialpedagogiske tiltak i barnehage og skole mastermodul (30 stp)
SPD5006
Spesialpedagogikk 1 (30 stp)
SPD5007
Spesialpedagogikk 2 (30 stp)

Lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse har oppstart høsten 2019 og
vil gå over to år, sånn at de første søknadene om innpassing vil komme i forbindelse med
opptak til Master i tilpassa opplæring i 2021 (hvis man ønsker innpasset 60 stp).
Eksempler på mulige yrker og/eller videre studier.
Lærere som tar utdanningen kan fortsette ved sitt arbeidssted som lærere eller bli tildelt
funksjonen som lærerspesialist ved sine skoler.
Om lærerspesialistfunksjonen:3
Regjeringen ønsker å beholde gode lærere i klasserommet slik at de kan bidra til mer
læring for elevene. Kunnskapsdepartementet gjennomfører derfor en pilotering av nye
faglige karriereveier for lærere i form av lærerspesialister. Målsettingen er å gi lærere nye
utfordringer og profesjonell videreutvikling, samtidig som de fortsetter i klasserommet.
Formålet med funksjonen som lærerspesialist er todelt.
1. Den skal bidra til at dyktige lærere opplever gode faglige utviklingsmuligheter og
ønsker å fortsette å undervise.
2. Den skal også bidra til å styrke det kollektive profesjonsfellesskapet og utvikling av
skolen som lærende organisasjon.
Spesialisten skal være faglig oppdatert på forskning og fagdidaktikk på sitt fagområde.
Spesialisten skal bruke sin fag- og analysekompetanse til å styrke det kollektive
profesjonsfellesskapet og utvikling av skolen som lærende organisasjon.
Videre utdanning utover en mastergrad vil normalt være doktorgrad (Ph.d.). Studenter som
har tatt Master i tilpasset opplæring ved Nord universitet har ved tidligere anledning søkt
opptak på fakultetets PHD. Dette gjelder studenter som har avlagt mastergrad i tilpasset
opplæring med karakter B eller bedre; de er kvalifisert til en Ph.d. i Studier av
profesjonspraksis ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Andre
doktorgradsprogram (Ph.d.) innenfor pedagogiske emner vil også være en mulig
videreutdanning for kandidatene.

3

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larerspesialister/funksjon-somlarerspesialist/
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En redegjørelse for om søker har undersøkt hvilke videre studier som vil være aktuelle for
studentene å søke om opptak til.
I tråd med den nasjonale strategien om Livslang læring, skal studentene kunne bygge
kompetanse videre til en fullført master. Som fremgår av punktene over, har man utredet
muligheten for disse studentene å fullføre en master ved påbygg, på Nord universitet
programmet Master i tilpasset opplæring. Noen studenter har allerede i forbindelse med
opptaksperioden til studiet spurt spesifikt om denne muligheten finnes.
Beskrivelse av hvordan institusjonen jobber med å sikre at studietilbudet er faglig oppdatert.
Teamet holder systematisk kontakt med Utdanningsdirektoratet og arbeidsliv gjennom årlige
samlinger for skoleeiere og skoleledere samt Utdanningsdirektoratet.
Disse treffene, for eksempel Piloteringsmøtet 8. januar 2019 (Oslo, i regi av
Utdanningsdirektoratet) og Erfaringskonferanse lærerspesialistpilotering – barne- og
ungdomstrinnet 26.-27. februar (Lillestrøm, i regi av Utdanningsdirektoratet), er eksempler
på viktige arenaer for teamet å være tilstede på for faglig oppdatering.
Det legges opp til at teamet deltar med 2-3 personer på minst ett av de tre
Erfaringskonferansene for lærerspesialistpilotering hvert år. Det skal også merkes at
fagmiljøet er aktiv i aktuelle nettverk og samarbeider med aktuelle faglige forskning og
utviklingsmiljøer, noe som sikrer at studietilbudet er faglig oppdatert. Dette er omtalt lenger
ned i søknaden.
Det er et eget utviklingsbudsjett som er godkjent med midler som skal gå til utvikling av
studiet. En måte å søke faglig oppdatering på kan være å oppsøke aktuelle ressurser slik som
fagmiljø Future Classroom Labs ved Høgskolen i København.

En vurdering av rekrutteringsgrunnlag og samfunnets behov for den aktuelle kompetansen.
Rekrutteringsgrunnlaget, basert på de nasjonale vurderingene, er ansett å være betydelig.
Rekrutteringsgrunnlaget er utredet av Utdanningsdirektoratet i forbindelse med utlysningen,
som også da danner grunnlaget for at de har utlyst studiet. Samfunnets behov er tydelig
redegjort for i Kunnskapsdepartementets Framtid, fornyelse og digitalisering:
Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017-2021. Her finner man:
Det er stor variasjon i hvor digitalt modne kommunene er i dag. Dette gjenspeiles både i
utstyrssituasjonen, i hvordan kommunen organiserer innkjøp og drift av infrastruktur og i
hvordan IKT blir tatt i bruk i klasserommet. Det finnes eksempler på både store og små
kommuner som har god kontroll på innkjøp, drift og lærerkompetanse og som utnytter
IKT for det beste for elevenes læring. Det store bildet er imidlertid at større kommuner
har mer kompetanse og en mer systematisk tilnærming til bruk av IKT enn mindre
kommuner
Og
Utgangspunktet for Lærerløftet er at læreren er skolens viktigste ressurs og nøkkelen til å
møte utfordringene med elevenes læringsutbytte. Regjeringen har derfor skjerpet
kravene om relevant kompetanse i undervisningsfagene. Den statlige satsingen på
videreutdanning har blitt trappet opp for å legge til rette for at kompetansekravene kan
oppfylles.
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Lærerkompetanse er også en forutsetning for god effekt av IKT-tiltak på læring i fag.
Mangelfull profesjonsfaglig digital kompetanse hos lærerne er kanskje det største
hinderet for pedagogisk bruk av IKT. Norske lærere rapporterer selv at det ikke er lagt til
rette for at de får utviklet sin IKT-kompetanse. Om lag 50 prosent av deltakerne i
videreutdanningstilbudene sier at de i svært liten grad opplever at de får opplæring i
pedagogisk bruk av IKT. Heller ikke i lærernes grunnutdanning blir deres profesjonsfaglige
digitale kompetanse godt nok ivaretatt. Kompetansen hos de faglige ansatte i
lærerutdanningene er varierende, og nyutdannede lærere mener at deres lærerutdanning
ikke har vært god nok på opplæring i IKT.
Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr i samarbeid med Høgskolen på Vestlandet også en
lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse. Dette har de gjort siden høst
2018. På samme måte som Nord universitets tilbud, er studiet på masternivå og er et tilbud
til lærere på 1. -10. trinn som ønsker en faglig karriere knyttet til PfDK og utvikling av egen
skole. Utdanningen er deres er også samlingsbasert, men de har samlinger på Stord første og
siste semester og i Drammen i andre og tredje semester. Videre har SørøstNorge/Vestlandet kun én klasse. Det har ifølge kontaktene våre ved SørøstNorge/Vestlandet vært stor pågang på studiet.
Erfaring fra andre, liknende studier ved Nord universitet har vist en merkbar økning av
studenter fra kull 1 til kull 2. Dette kan tyde på effekten av word-of-mouth promotering i
motsetning til tradisjonell markedsføring. I de andre emnene har også sosiale medier spilt en
særlig viktig rolle i dette, ved at fagmiljøet har lagt ut informasjon på ulike fora. Disse
studiene har vist seg å være særlig populære og vitner om rekrutteringsgrunnlaget i
Lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse, som er en mye bredere og
inkluderende studie enn andre liknende studier ved Nord.
Risikovurdering av det som kan påvirke rekrutteringen har brakt frem følgende faktorer:
1. Det er spekulasjoner om NOKUT-oppmerksomheten kommer til å slå negativt ut ved
Nord universitet med tanke på søknadstallene. Om dette ikke slår ut på de
opprinnelige tallene (antall søkere) kan det også slå ut på skoleeiergodkjenningene
som er fase 2 av godkjenningsrutinene til Utdanningsdirektoratet.
2. I dette studiet har man, i tråd med ønskene fra Utdanningsdirektoratet, laget en
samlings- og nettbasert løsning. Dersom studentenes opplevelse av den fysiske
avstanden er stor til samlingene, kan studenter likevel velge nærmere studiesteder
enn det som oppleves som lenger unna.
3. Nord universitet er ikke første universitet ut med denne utdanningen. HVL som var
første institusjon ut, har rukket å etablere et navn (word-of-mouth). Når vi ikke er
første gruppe ut, så kan det være vanskeligere å ta posisjon. Da trenger denne
utdanningen litt mer drahjelp fra PR siden i oppstarten.

(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for
heltidsstudier
Beskrivelse av studentenes arbeidsomfang i studiet per semester totalt
Programmets arbeidsmengde for studenter utgjør totalt 1600 timer. Dette er fordelt som
følger:
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Arbeidstimer for STUDENTER etter emne
PFDK og skolen
semester 1
PfDK og endringsprosesser
semester 2
PfDK og praksisforskning
semester 3
PfDK i praksis
semester 4
Sum:

400 timer
400 timer
400 timer
400 timer
1600 timer

Arbeidstimer for STUDENTER etter arbeidsområde ila programmet som helhet
Undervisning
120 timer
Oppgavearbeid
352 timer
Selvstudium, inklusiv eksamen
1116 timer

Oppdeling pr emne
Studietilbudets samlede arbeidsomfang er 1600 timer pr år for heltidsstudenter (60 ECTS).
Den fulle utnyttelsen av studieåret på 40 uker er fordelt på organiserte læringsaktiviteter,
selvstudium og eksamensforberedelser. Se vedlagt for en spesifisert oversikt over hver av
arbeidsområdene, Undervisning (læringsaktiviteter), oppgaver (som er både
læringsaktiviteter og eksamensforberedelser) og selvstudium (som er også
eksamensforberedelser).
For 15 ECTS beregnes i Lærerspesialist for profesjonsfaglig digital kompetanse 400 timer
arbeid. Forhold som har spilt inn i forbindelse med beregningen av dette for dette
programmet er: fagets egenart, studentenes forkunnskaper det vil si i utgangspunktet ved
opptak, nivået programmet ligger på (master), ønsket læringsutbytte av
Utdanningsdirektoratet og av teamet som arbeider med programmet, vanskelighetsgrad, og
undervisnings- og vurderingsformer som er vurdert til å best passe for det aktuelle
programmet.

(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet
En beskrivelse av alle studiets emner med angivelse av hvilke som er obligatoriske og hvilke
som er valgfrie.
EMNENAVN
KORT BESKRIVELSE AV HVERT EMNE (sentrale temaområder i emnet)
PfDK og skolen
PfDK og skolen er det første emnet i studieprogrammet
(PED 1011)
Lærerspesialistutdanning i Profesjonsfaglig digital kompetanse 1.-10.
Obligatorisk
trinn (60 ECTS).
15 ECTS
Studentene blir introdusert til programmet gjennom dette første
emnets hovedområder, (1) Skolen i samfunnet, (2) Skoleutvikling –
lærende organisasjoner, og (3) Analyse – ståstedsanalyser.
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Undertemaene skal fastsettes av emneansvarlige i perioden frem til
mai/juni 2019.
Hovedområdene i dette første emnet studeres i lys av Rammeverket
for Profesjonsfaglig digital kompetanse, Digitaliseringsstrategien for
grunnopplæringen 2017-2021, og Kunnskapsløftet og
Kunnskapsløftet samisk sine krav om digitale ferdigheter som
grunnleggende ferdighet.

PfDK og
endringsprosesser
(PED 1012)
Obligatorisk
15 ECTS

Emnet er obligatorisk.
PfDK og endringsprosesser er det andre emnet i studieprogrammet
Lærerspesialistutdanning i Profesjonsfaglig digital kompetanse 1.-10.
trinn (60 ECTS) og bygger således videre på studentenes kompetanse
om profesjonsfaglig digital kompetanse og skolen (emne 1).
Emnet dekker hovedområdene (1) Endring og utvikling, (2) Ledelse
av læringsprosesser, og (3) Aksjonsforskning – og andre
forskningstyper som egner seg for skole i lys av profesjonsfaglig
digital kompetanse.
Undertemaene skal fastsettes av emneansvarlige i perioden frem til
mai/juni 2019.
Emnet har en sterk praksisforankring.

PfDK og
praksisforskning
(PED 1013)
Obligatorisk
15 ECTS

Emnet er obligatorisk.
PfDK og praksisforskning er det tredje emnet i studieprogrammet
Lærerspesialistutdanning i Profesjonsfaglig digital kompetanse 1.-10.
trinn (60 ECTS) og bygger således videre på studentenes
profesjonsfaglige digital kompetanse i relasjon til skolen og til
endringsprosesser (emner 1 og 2).
Emnet dekker hovedområdene (1) Etikk, (2) Kollektiv
profesjonsutvikling – sette i gang utviklingsprosesser på egen skole,
og (3) Veiledning – undervisningspraksis utforskning og
forskningsveiledning på egen skole.
Undertemaene skal fastsettes av emneansvarlige i perioden frem til
mai/juni 2019.
I slutten av år 2/semester 3 har studentene den siste fysiske
mellomsamlingen hvor de skal presentere sine utviklingsprosjekter
og få konstruktive og kritiske innspill basert på yrkespraksis
(praksisforståelse) og teori.
Emnet er obligatorisk.
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PfDK i praksis
(PED 1014)
Obligatorisk
15 ECTS

PfDK og praksisforskning er det fjerde og siste emnet i
studieprogrammet Lærerspesialistutdanning i Profesjonsfaglig digital
kompetanse 1.-10. trinn (60 ECTS). Emnet bygger videre på
studentenes profesjonsfaglige digital kompetanse i relasjon til skolen
og endringsprosesser samt forskningsprosesser i skolen (emner 1-3).
Emnets hovedområder er (1) Samhandling og kommunikasjon, (2)
Fag og grunnleggende ferdigheter, og (3) Pedagogikk og fagdidaktikk.
Undertemaene skal fastsettes av emneansvarlige i perioden frem til
mai/juni 2019.
Emnet avslutter studiet ved å legge til rette for at studentene kan
implementere endringsplaner i sin skole.
Emnet er obligatorisk.

Tabell over hvilke overordnede LUB som speiles i emneLUB.
KUNNSKAP
PfDK og
PfDK og
skolen
endrings(PED
prosesser
1011)
(PED
1012)
har avansert profesjonsfaglig kunnskap og
X
X
spesialisert innsikt i profesjonsfaglig bruk av
digitale og teknologirike arbeidsformer
har inngående kunnskap om sentrale teorier og
forskningsmetoder innenfor pedagogiske
utviklingsprosjekter i skolen
kan analysere og forstå yrkesutøvelse og
profesjonsfaglig digitale kunnskaper i et
samfunns- og skoleperspektiv, og kan anvende
denne kunnskapen på nye områder i skolen.

X
X

PfDK og
praksisforskning
(PED
1013)
X

PfDK i
praksis
(PED
1014)
X

X

X

X

FERDIGHETER
kan analysere og forholde seg kritisk til ulike
informasjonskilder og anvende disse til å
strukturere og formulere faglige resonnementer
ved å gjennomføre forsknings- og
utviklingsarbeid på egen skole
kan analysere eksisterende teorier, metoder og
fortolkninger innenfor profesjonsfaglig digital
kompetanse og pedagogiske problemstillinger,
og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk
problemløsning ved å reflektere kritisk over egen
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yrkespraksis i lys av profesjonsfaglig digital
kompetanse
kan bruke relevante metoder for forskning og
utviklingsarbeid på en selvstendig måte ved å
veilede og fremme kollektiv profesjonsutvikling i
sine lærerkollegagrupper/skoler i et selvstendig,
avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

GENERELL KOMPETANSE
kan analysere, begrunne og diskutere relevante
fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger,
utfordringer og tiltak forbundet med utvikling og
utøvelsen av profesjonsfaglig digital kompetanse
kan formidle sitt omfattende selvstendig arbeid
og behersker profesjonsfaglige digitale
uttrykksformer
kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for
å gjennomføre nye avanserte arbeidsoppgaver
og prosjekter innenfor perspektivene av
profesjonsfaglig digital kompetanse
kan kommunisere om faglige problemstillinger,
analyser og konklusjoner innenfor fagområdet,
både for sektoraktører, foreldre og samfunnet
rundt skolen og på en slik måte bidra til
nytenking og i innovasjonsprosesser

Begrunnelse for hvordan studiets innhold og oppbygning gir grunnlag for at studentene
oppnår læringsutbyttet.
I matrisen over har vi visualisert hvordan læringsutbyttebeskrivelser på overordnet nivå
henger sammen med læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå. I det følgende kommenteres
disse sammenhengene innafor Kunnskap, Ferdigheter og Generell kompetanse.
Kunnskap:
Det første delpunktet i matrisen over knyttes spesielt til kunnskap om relevante
bruksområder for IKT innenfor forskjellige fagtradisjoner i skolen generelt og i
opplæringssektoren. Områdets vitenskapelige problemstillinger innenfor skolen og i ulike
fagtradisjoner viser seg å være godt ivaretatt på tvers i alle emner. Det å bruke relevant
kunnskap for å utforme relevante problemstillinger, og å undersøke og analysere disse, er
gjennomgående i kunnskapsdannelsen.
Det er spesielt innenfor digital utvikling at endringsprosesser som følge av digitalisering og
teknologisk utvikling i skolen at noen områder må videreutvikles og forbedres. Studentene
må derfor ha kunnskaper om digital profesjonsfaglige og yrkesutøvelse. Så når alle emner
har med ferdighetsområder innenfor forsknings- og utviklingsarbeid vil dette berøre egen
utvikling av egen praksis og egne ferdigheter.
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Ferdigheter:
Denne gjensidigheten finner vi igjen også når det gjelder ferdigheter. Matrisen over viser at
det finnes en sammenheng mellom LUB-ene, men det finnes også en sammenheng mellom
ferdigheter, kunnskap og generell kompetanse.
Sentrale læringsutbytter innenfor dette området er at studenten kan «gjennomføre samt
reflektere kritisk over egen yrkespraksis». Dette finner vi igjen i alle emnebeskrivelsene.
Generell kompetanse:
For å oppnå beskrevet kompetanse, kreves et samspill mellom kunnskaper, ferdigheter og
generell kompetanse slik vi har vist til. Dette er basert på moderne læringsteori der
læringsprosessens sosiale aspekt vektlegges. Kunnskap utvikles i samarbeid med andre,
gjennom felles utprøving av ideer og refleksjon rundt erfaringer. På bakgrunn av dette skal
arbeidet på samlingene, og i kjernegrupper fokusere på å sette i gang prosesser, gjerne
gjennom induktive arbeidsmåter, der studentene nærmer seg tema det skal jobbes videre
med i læringsgruppene. Dette arbeidet ender gjerne opp med digitale presentasjoner i
studentgrupper og som gjøres tilgjengelig via læringsplattformen for hele studentgruppen.
Læringsutbytter som at studentene skal «diskutere de utfordringene som er forbundet med
utvikling og utøvelsen av profesjonsfaglig digital kompetanse i en praktisk skolehverdag og
ut i fra de forskjellige fagtradisjonene», og i tillegg «Forstå alle perspektivene av
profesjonsfaglig digital kompetanse og kunne begrunne tiltak innenfor de forskjellige
perspektivene for konstruktive utviklingsprosjekter i skolen» innebærer etablering av gode
og dynamiske læringsfellesskap i studiet. Det å bygge gode læringsfellesskap er avgjørende
for å lykkes med å utdanne lærerspesialister som skal jobbe i team på skoler og barnehager, i
faglige nettverk og i en digital delingskultur. Å etablere et slikt læringsfellesskap forutsetter
arbeid med relasjoner og tverrfaglig forståelse i alle sammenhenger.
I samlings- og nettbaserte studier er det særlig viktig å sikre at den enkelte student erfarer at
han er en del av et forpliktende nettverk der han både får støtte i sin egen faglige utvikling
og ser det som naturlig å bidra til andres utvikling. Obligatorisk oppmøte kan begrunnes ut
ifra dette.
Beskrivelse av hva slags infrastruktur, annet utstyr og støttefunksjoner som er nødvendig for
at studentene skal kunne oppnå læringsutbyttet.
Studiet, som er samlings- og nettbasert, trenger både vanlig infrastruktur og nettbasert
infrastruktur.
Vanlig infrastruktur
Når det gjelder infrastruktur og nødvendige støttefunksjoner for at studentene skal oppnå
læringsutbyttet er dette ivaretatt innenfor universitetets vanlige infrastruktur
Programmet skal gå delvis samlingsbasert i Bodø og resten på nett. Studentene har tilgang til
universitetets bibliotekstjenester både når de er på samling og når de er på nett. Alle
studentene kan låne fra biblioteket, som også gir tilgang til ulike databaser med digitaliserte
verktøy. Disse er ulike digitale ressurser på bibliotekets nettside, deriblant databaser for søk
etter relevant litteratur. Ansatte kan naturligvis også benytte seg av bibliotekets ressurser.
Biblioteket har betydelig litteratur innenfor det aktuelle fagområdet, inkludert
pensumlitteratur. Biblioteket har også aktuelle tidsskrifter og digitale tjenester som er
relevante i forbindelse med studentens arbeid.
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Innmelding av faglitteratur skjer gjennom den digitale plattformen Leganto.
Pensumlitteraturen rapporteres inn i løpet av mai i forbindelse med studieplanarbeid for
neste kull. Plattformen Leganto kommuniserer med universitetets hjemmesider der
studieprogram og pensum er presentert. På denne måten vil pensumlitteraturen være
oppdatert og justert til enhver tid.
Biblioteket tilbyr jevnlig omvisning og opplæring av ulik art. De har Endnote-kurs som er
åpent for studentene, og også er nyttig for denne studentgruppen i arbeidet med oppgaver.
Det legges opp til at studentene får denne opplæringen på sin første samling i programmet.
Det kan for øvrige nevnes at når studentene er på samling, kan de finne arbeidsplasser i
biblioteket hvor de kan jobbe alene, eller i grupper, både med og uten PC-er. Det finnes
grupperom som studentene selv kan bestille. Private PC-er kan brukes opp mot
universitetets trådløse nettverk.
IT-avdelingen ved Nord har ansvar for brukerstøtte til ansatte og studenter, nettverksdrift,
systemdrift og utvikling og tilpassing. Både studenter og ansatte kan ta kontakt med IT-hjelp
ved behov. Det er også full dekning av trådløst nett på universitetets lokaler i Bodø. Alle
emnene kommer til å ha egne elektroniske læringsplattformer på internett (Canvas). Her blir
det lagt ut fagstoff, framdriftsplan, forelesningsinformasjon ol. til studentene slik at alle til
enhver tid kan holde seg oppdatert. Her vil også alle undervisningsfilmene ligge lenket via
mymediasite (for å kunne sjekke studentenes bruk av filmene).
Studentenes studentkort kan benyttes ved kopiering/utskrift når de er på universitetet. På
hvert studiested finnes multifunksjonsmaskiner for utskrift, kopiering og skanning.
For øvrige er universitetets nettside, www.nord.no, en viktig informasjonsportal for
studentene.Error! Hyperlink reference not valid. Her er blant annet veiledninger til
StudentWeb, Canvas, innlogging til systeminnganger, studieplaner med pensumlitteratur,
lover, reglement og forskrifter, og informasjon om timeplaner. I tillegg har studentene
StudentWeb, der de finner informasjon om eksamensdatoer, hvilke emner som ligger i
utdanningsplanen og ikke minst muligheten til å melde seg opp i emner.
Profesjonsfaglig digital kompetanse er et studieprogram som i all hovedsak består av
forelesninger og egenarbeid, hvor behovene til infrastrukturen blir tilfredsstilt som
beskrevet over.
Nettbasert infrastruktur
Da mye av læringsaktivitetene foregår på nettet, er studentene avhengig av å ha god tilgang
til teknisk hjelp ved behov. Det hadde vært veldig gunstig for dagens studenter i flermediale
og flipped classroom- læringssituasjoner å ha en 24-timers tilgjengelig digital tjeneste ved
Nord universitet. Vi viser i denne forbindelse til «Høyere utdanning i en digital tid: Erfaringer
og anbefalinger tilknyttet bruk av digitale tjenester i undervisningssammenheng ved Nord
universitet» innsendt universitetsledelsen 21.12.2016.
I mellomtiden, for at det digitale og tekniske tjenester ikke skal være en kilde til frustrasjon
hos studentene, må forelesere og det Profesjonsfaglig digital kompetanse teamet være
tilgjengelig gjennom aktive kommunikasjonskanaler for å fange opp problemer eller annet
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som studentene sliter med. Adobe Connect brukes til seminarer på nett der studenter og
lærere deltar. Når det gjelder kunngjøringer på Canvas blir disse erfaringsmessig svært lite
brukt av studenter. Teamet ønsker derimot ikke å bruke Facebook som
informasjonsplattform og derfor arbeides det iherdig med å få studenten inn på Teams som
et alternativ for kommunikasjon mellom lærere og studenter. Saken er for tiden uavklart og
ligger hos digitalisering og infrastrukturenheten ved universitetet.
Erfaringsmessig basert på andre, liknende studier ved Nord universitet, klarer våre særlig
digital-kompetente forelesere å svare på mange tekniske spørsmål som studentene har. I
noen tilfeller er kilden til problemene også formateringer på Canvas som ikke er rett, noe
som lærerne kan raskt rette opp så snart vi får beskjed.
For andre, mer komplekse problemer er det viktig at studentene har en person på KOLT som
er deres kontaktperson. KOLT er førstelinjen for studentbehov tilknyttet Canvas og Connectliknende programmer (vi vurderer å bytte ut Connect, da det er på vei ut av systemet, med
the Big Button). Programteamet har vært i kontakt med KOLT og KOLT Levanger/Bodø er
invitert med på programmøtet i Hell i vår. Vi planlegger å ha en primærkontakt ved KOLT,
som kan være behjelpelig dersom studentene møter på problemer.
Vi har invitert KOLT inn på den første samlingen i programmet, hvor de sammen med
biblioteket og IT er invitert til å ha praktiske gjennomganger med studentene. For rent
tekniske problemer samt nedlastningsproblemer må studentene ta kontakt med IT. I
forbindelse med invitasjonen til å opplære studentene ved oppstart av programmet, skal vi
også orientere IT om de forventete studentkullene og deres praktiske behov.
Studentene må selv ha tilgang på nett og maskinutstyr (inkludert lyd/bilde
opptaksmuligheter og høreklokker med mikrofon).
Begrunnelse for at nødvendig infrastruktur, annet utstyr og støttefunksjoner er tilgjengelig og
dimensjonert i forhold til antall studenter.
Studentgruppene bruker ikke ekstraordinære funksjoner enn det som er tilgjengelig for
vanlige studenter. Ved liknende utdanninger har de ansatte gått til privat anskaffelse av
eksterne disker (Seagate Backup Plus Portable Drive 2TB) for lagring av undervisningsfilmer.
Dette i samråd med IT.
Beskrivelse av rutiner og organisering av teknisk støtte til studenter og lærere.
Programteamet planlegger å gjennomføre 2 programmøter i året med hele teamet. På disse
møtene skal blant annet rutiner og organisering av teknisk støtte til studenter og lærere
drøftes. Ett programmøte skal være fysisk, det andre på Skype for å spare prosjektmidler og
arbeidstid/reising/miljøet.
På programmøte 1/2019 (Hell, 8.-9.4.2019) skal rutiner for teknisk støtte til studenter og
lærere etableres, i henhold med informasjonen her over. Som et eksempel på dette vises til
følgende:
Møteplan programmøte 2019/1
08.04.2019:
1700-1715:
1715-1800:
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1800-1900:
Studentarbeidsberegninger og ressursberegninger
1930- : Middag
09.04.2019:
0830 0900:
0900-0945:
0945-1100:

1100-1200
1200-1320
1320-1330
1330-1500
1500-1530

Økonomi og budsjett
Roller og ansvarsområder i hele teamet
Digitale løsninger
1. Diskusjon om behov. Valg av digitale løsninger som skal brukes i hele
programmet.
2. Rutiner for teknisk støtte til studenter og lærere skal etableres.
Lunsj
Fagprat: Felles forståelse av sentrale begrep og innhold.
Pause
Fagprat: Felles forståelse av sentrale begrep og innhold.
Avrunding og planlegge neste møte, takk for møtet

Lærerteamet skal være i løpende dialog med KOLT for å holde seg teknisk oppdatert og sikre
at studentene får raskest mulig hjelp med deres tekniske utfordringer. En person fra KOLT er
invitert med i programmøtene, og det er denne personen som vil være studiets og
studentenes primære kontaktperson. Lærerteamet skal kunne innhente aktuell kompetanse
for eventuell programopplæring ved behov.
Lærerteamet – grunnet programmets egenart – må anses å være svært digitalt kompetente.
Deres behov vil da i mindre grad være knyttet til programopplæring og liknende
lavterskeltilbud. Heller har slike spissbrukere behov for å holde seg oppdatert på feltet
innenfor pedagogikken og innenfor det tekniske på et annet nivå enn resten av de faglige
ansatte ved universitetet. Dette blir videre drøftet under forskningsbasert undervisning.
Beskrivelse av opplæringen av nettstudentene.
Også studentene anses å være relativt kompetent med basisopplæringen innenfor tekniske
tjenester på plass. Målgruppen for studiet er for lærere med godkjent lærerutdanning, med
minimum 30 stp. fordypning i IKT/profesjonsfaglig digital kompetanse eller tilsvarende
dokumentert realkompetanse, og i tillegg 60 studiepoeng i et skolefag.
Det er lærere som etter avtale med skoleleder som søker om å delta i utdanningen.
Søker må kunne fremlegge dokumentasjon på minst tre års undervisningspraksis i
IKT/profesjonsfaglig digital kompetanse. Dokumentasjonen må være attestert av
arbeidsgiver.
Studentene vil få praktisk opplæring på første samling om bruk av Canvas mm(kick-off
samlingen), slik at de er klar og kompetent ved oppstart av den nettbaserte delen av det
første emnet. Her skal blant annet KOLT vise typiske problemer og hvordan man fikser dem,
gi studentene opplæring i Canvas generelt samt fortelle litt om Canvas appen for
kunngjøringsvarslinger. Etter dette vil studentene kunne ta kontakt med KOLT eller IT i
forbindelse med problemer. Det vil være mulig for studentene å oppsøke KOLT og IT ved
hver av de fysiske samlingene.
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(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal legges til rette for at
studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.
I følgende tabeller beskrives og begrunnes fagmiljøet fagbidrag i studiet.
Oversikt over alle undervisnings-, lærings- og vurderingsformer som skal benyttes og begrunnelse for hvorfor hver enkelt undervisnings-,
lærings- og vurderingsform er valgt, og for hvordan disse formene gir grunnlag for at studentene oppnår læringsutbyttet.
EMNE (STP) LUB FOR EMNET

VALGT LÆRINGSFORM

VALGT
UNDERVISNINGSFORM

VALGT VURDERINGSFORM

BEGRUNNELSE

PfDK og
Kunnskap
skolen (PED
Kandidaten:
1011)
• har avansert kunnskap om
15 ECTS
profesjonsfaglig digital kompetanse.
• Har inngående kunnskap om
sentrale problemstillinger tilknyttet
profesjonsfaglig digital kompetanse
og skolen som lærende organisasjon

I emnet vil
studentene møte
ulike metoder for
læring. I kick-off
samlingen vil ulik
informasjon bli gitt
via tradisjonell
forelesning der
kjernestoff vil bli
gjennomgått for
studentene skal få
en oversikt over
læringsmål og
pensum.

Emnets overordnete
hovedområder blir
undervist ansikt til
ansikt på første
samling, hvoretter
studentene begynner
å jobbe i sine
kjernegrupper.

Eksamensformen er en
hjemmeoppgave.

LÆRINGSFORM

Ferdigheter
Kandidaten:
• kan gjennomføre en
ståstedsanalyse av egen skole, som
skal kunne brukes som
utgangspunkt for å planlegge
endringsprosesser og
veiledningstiltak, og forholde seg
konstruktivt kritisk til egen og
skolens etablerte praksis innenfor
profesjonsfaglig digital kompetanse.
• kan konstruktivt kritisk vurdere
andre skolers etablert praksis

De konkrete
hovedområdene og
underområdene
under hvert
hovedområde blir
undervist som flippedStudentaktive
classroom
læringsmetoder vil undervisning (uke 1 i
bli benyttet der det hver femukers
er naturlig, slik som arbeidsperiode/
kafedialog, gallery hovedtema).
walk, case, IGP.
Flipped-classroom
undervisningen er

Eksamen består av 3
individuelle
seminarinnleveringer på
7,5 sider, 1 individuell
oppgave på 5 sider som
er tilknyttet
samskrivingsoppgavene.
Vurdering: A-F
Emnet har også OD på
80 % på kick-off
samlingen og på
kjernegruppeseminarene med og
uten kjæregruppelærer, samlet.

Dialog og presentasjon er sentralt for
læringsutbyttet, sammen med skriftlig arbeid.
Gjennom undervisning, seminaraktiviteter, øvelser
og kick-off oppgaver får studentene prøvd ut
teoriene på praktiske eksempler.
I forbindelse med framlegg kan studentene lære
av hverandre, øves i å formidle innsikt og
kunnskap på et faglig høyt nivå under veiledning,
og få bearbeidet sin forståelse gjennom dialog
med medstudenter og forelesere.
UNDERVISNINGSFORM
I forelesninger blir studentene eksponert for
internasjonal forskning og relevant teori på viktige
områder innenfor emnet. Gjennom
seminaraktiviteter, øvelser og
mellomperiodeoppgaver får studentene prøvd ut
teoriene på praktiske eksempler.

VURDERINGSFORM
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•

innenfor profesjonsfaglig digital
kompetanse og foreslå
endringsområder.
kan analysere generelle
utviklingstrender innenfor
profesjonsfaglig digital kompetanse
og formulere faglige argumenter for
sin skoles videreutvikling, herunder
også kunne vurdere hvilke digitale
muligheter som er mindre egnet til
egen skole.

I tilrettelegging for
læring på nett vil
tilsvarende
metoder som over
bli benyttet via
asynkron og
synkron deltakelse
fra studenter og
lærer.

Asynkron læring vil
i stor grad være
fagstoff som
Generell kompetanse
foreleses via video,
Kandidaten:
mens synkron
• kan identifisere og analysere
relevante utfordringer i skolen i lys læring vil være i
basisgruppe der a)
av profesjonsfaglig digital
lærer er tilstede og
kompetanse og komme med
b) der studenten
begrunnede anbefalinger til
arbeider sammen
løsninger på disse
om en case, eller
• kan analysere og formidle sin
skoletype (1-7, 5-10, fådelt, etc.) sin annen oppgave.
bruk av profesjonsfaglig digital
kompetanse og dens betydning for Studentframlegg av
skolens og skoleeiers måloppnåelse, case eller annet
studentarbeid for
elevenes kunnskapsutvikling og
refleksjon og
dagens utdanningsutfordringer
diskusjon.

filmet og leveres via
MyMediaSite for at
teamet skal kunne
følge med på
studentenes bruk av
filmene. I uke 1 skal
også studentene
nedlaste aktuell
programvare og lese
pensum/ selvstudium
pensum.
I uke 2 av hver
arbeidsperiode/
hovedtema møter
kjernegruppene sin
kjernegruppelærer på
Connect (eller
liknende) for
hovedtemaseminar.
I uke 3 av hver
arbeidsperiode møtes
kjernegruppene uten
kjernegruppelærer på
Connect (eller
liknende) for å
gjennomføre en digital
samskrivingsoppgave.
I uke 4 og 5 av hver
arbeidsperiode skal
studentene hver for
seg jobbe med en
praktisk oppgave med
innlevering i slutten av
arbeidsperioden.
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Deltakelsen omfatter deltakelse i undervisning der
dialog og presentasjon er sentralt for
læringsutbyttet.
De tre obligatoriske seminarinnleveringene skal
vise at studenten har fått dyp innsikt i emnet, kan
analysere og forholde seg kritisk til forskning på
området, kan analysere relevante fag-, yrkes- og
forskningsetiske problemstillinger, og kan formidle
eget utviklingsarbeid i tråd med vitenskapelige
uttrykksformer.
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Underveis i
arbeidsperioden
holder
kjernegruppelærere,
emneansvarlig og
studieprogramansvarlig kontakt med
studentene via en
egnet
kommunikasjonskanal og Canvas. Av
erfaring bruker ikke
studentene
Kunngjøringer på
Canvas eller Canvas
som kommunikasjonskanal.
Det er tre slike
arbeidsperioder/
hovedtema i dette
emnet.
EMNE (STP)

LUB FOR EMNET

PfDK og
endringsprosesser
(PED 1012)
15 ECTS

Etter fullført kurs skal studenten ha
følgende læringsresultat:
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Kunnskap
Kandidaten:
• har avansert kunnskap om
endringsprosesser og
aksjonsforskning.
• har inngående kunnskap om
ledelse av læringsprosesser

VALGT LÆRINGSFORM
I emnet vil
studentene møte
ulike metoder for
læring. I samlingen
vil ulik informasjon
bli gitt via
tradisjonell
forelesning der
kjernestoff vil bli
gjennomgått for

VALGT UNDERVISNINGSFORM
De konkrete
hovedområdene og
underområdene under
hvert hovedområde blir
undervist som flippedclassroom undervisning
(uke 1 i hver femukers
arbeidsperiode/
hovedtema).

VALGT VURDERINGS-FORM BEGRUNNELSE
Eksamensformen er en
hjemmeoppgave.
Eksamen består av 3
individuelle
seminarinnleveringer på
7,5 sider hver, 1 individuell
oppgave på 5 sider som er
tilknyttet
samskrivingsoppgaven.

LÆRINGSFORM
Dialog og presentasjon er sentralt for
læringsutbyttet, sammen med skriftlig arbeid.
Gjennom undervisning, seminaraktiviteter,
øvelser og mellomseminar oppgaver får
studentene prøvd ut teoriene på praktiske
eksempler.
I forbindelse med framlegg kan studentene
lære av hverandre, øves i å formidle innsikt og
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•

kan anvende denne kunnskapen
på en egen konkretisert
utviklingsprosjekt.

Ferdigheter
Kandidaten:
• kan bruke relevante metoder for
forskning på en selvstendig måte
• kan analysere og forholde seg
kritisk til ulike informasjonskilder
i forhold til sitt eget
forskningsprosjekt og anvende
disse til å strukturere og
formulere faglige resonnementer

Generell kompetanse
Kandidaten:
• kan anvende sine kunnskaper og
ferdigheter for å kunne
gjennomføre et
aksjonsforsknings- og
utviklingsprosjekt på egen skole.
• kan kommunisere om faglige
problemstillinger, analyser og
konklusjoner til både kolleger og
skoleeier samt til foreldre og
elever.
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studentene skal få
en oversikt over
læringsmål og
pensum.
Studentaktive
læringsmetoder vil
bli benyttet der det
er naturlig, slik som
kafedialog, gallery
walk, case, IGP.
I tilrettelegging for
læring på nett vil
tilsvarende
metoder som over
bli benyttet via
asynkron og
synkron deltakelse
fra studenter og
lærer.

Flipped-classroom
undervisningen er filmet
og leveres via
MyMediaSite for at
teamet skal kunne følge
med på studentenes bruk
av filmene. I uke 1 skal
også studentene nedlaste
aktuell programvare og
lese pensum/ selvstudium
pensum.
I uke 2 av hver
arbeidsperiode/
hovedtema møter
kjernegruppene sin
kjernegruppelærer på
Connect (eller liknende)
for hovedtemaseminar.

I uke 3 av hver
arbeidsperiode møtes
Asynkron læring vil i kjernegruppene uten
stor grad være
kjernegruppelærer på
fagstoff som
Connect (eller liknende)
foreleses via video, for å gjennomføre en
mens synkron
digital
læring vil være i
samskrivingsoppgave.
basisgruppe der a)
lærer er tilstede og I uke 4 og 5 av hver
b) der studenten
arbeidsperiode skal
arbeider sammen
studentene hver for seg
om en case, eller
jobbe med en praktisk
annen oppgave.
oppgave med innlevering
i slutten av
Studentframlegg av arbeidsperioden.
case eller annet

Vurdering: A-F.

kunnskap på et faglig høyt nivå under
veiledning, og få bearbeidet sin forståelse
Emnet har OA Bestått/ikke gjennom dialog med medstudenter og
bestått. Emnet har også OD forelesere.
på 80 % på mellomperiodesamlingen og på
I dette emnet blir det lagt økende grad vekt på
kjernegruppe-seminarene studentfremlegg og
med og uten kjæregruppe- kommunikasjonskompetanse på tvers av
lærer, samlet.
stakeholder-grupper.
UNDERVISNINGSFORM
I forelesninger blir studentene eksponert for
internasjonal forskning og relevant teori på
viktige områder innenfor emnet. Gjennom
seminaraktiviteter, øvelser og
mellomperiodeoppgaver får studentene prøvd
ut teoriene på praktiske eksempler.

VURDERINGSFORM
Deltakelsen omfatter deltakelse i undervisning
der dialog og presentasjon er sentralt for
læringsutbyttet.
De tre obligatoriske seminarinnleveringene
skal vise at studenten har fått dyp innsikt i
emnet, kan analysere og forholde seg kritisk til
forskning på området, kan analysere relevante
fag-, yrkes- og forskningsetiske
problemstillinger, og kan formidle eget
utviklingsarbeid i tråd med vitenskapelige
uttrykksformer.
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studentarbeid for
refleksjon og
diskusjon.

Underveis i
arbeidsperioden holder
kjernegruppelærere,
emneansvarlig og
studieprogram-ansvarlig
kontakt med studentene
via en egnet
kommunikasjons-kanal og
Canvas. Av erfaring
bruker ikke studentene
Kunngjøringer på Canvas
eller Canvas som
kommunikasjons-kanal.
Det er tre slike
arbeidsperioder/
hovedtema i dette emnet.
Emnet avrunder det
akademiske året med en
mellomsamling, hvor en
oppsummering av emnets
hovedtema blir belyst og
hvor studentene skal
gjennomføre en muntlig
presentasjon i plenum
samt kollegavurdering i
kjernegruppene i lys av
emnets
vurderingskriterier.
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EMNE (STP)
PfDK og
praksisforskning
(PED 1013)
15 ECTS
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LUB FOR EMNET

VALGT LÆRINGSFORM
Kunnskap
I emnet vil
Kandidaten:
studentene møte
ulike metoder for
• har avansert kunnskap om
læring. I samlingen
forskning av praksis og
vil ulik informasjon
forskningsveiledning
bli gitt via
• har inngående kunnskap om
etiske problemstillinger knyttet tradisjonell
forelesning der
til denne type forskning
kjernestoff vil bli
gjennomgått for
Ferdigheter
studentene skal få
Kandidaten:
• kan anvende denne kunnskapen en oversikt over
læringsmål og
på en egen konkretisert
pensum.
utviklingsprosjekt.
• kan vurdere up-stream etiske
problemstillinger knyttet til PfDK Studentaktive
læringsmetoder vil
forskning og
forskningsveiledning selvstendig bli benyttet der det
er naturlig, slik som
måte
• kan forholde seg til skolen som kafedialog, gallery
walk, case, IGP.
en kunnskapsorganisasjon og
forskningsarena og anvende
denne forståelsen i planlegging I tilrettelegging for
av skolens strategiske utvikling. læring på nett vil
tilsvarende metoder
som over bli
Generell kompetanse
benyttet via
Kandidaten:
asynkron og synkron
• kan kritisk revurdere sitt
prosjekt basert på konstruktive deltakelse fra
studenter og lærer.
tilbakemeldinger om sine
kunnskaper og ferdigheter samt
planlagte aksjonsforsknings- og Asynkron læring vil i
utviklingsprosjekt på egen skole. stor grad være
fagstoff som
foreleses via video,

VALGT UNDERVISNINGSFORM
Emnets overordnete
hovedområder blir
undervist ansikt til ansikt
på andre mellomperiodesamling som skjer helt i
starten av det nye
akademiske året,
hvoretter studentene
begynner å jobbe i sine
kjernegrupper.
De konkrete
hovedområdene og
underområdene under
hvert hovedområde blir
undervist som flippedclassroom undervisning
(uke 1 i hver femukers
arbeidsperiode/
hovedtema).
Flipped-classroom
undervisningen er filmet
og leveres via
MyMediaSite for at
teamet skal kunne følge
med på studentenes bruk
av filmene. I uke 1 skal
også studentene nedlaste
aktuell programvare og
lese pensum/ selvstudium
pensum.
I uke 2 av hver
arbeidsperiode/

VALGT VURDERINGS-FORM BEGRUNNELSE
Eksamensformen er en
hjemmeoppgave.
Eksamen består av 3
individuelle
seminarinnleveringer på
7,5 sider hver, og en
individuell oppgave på 5
sider som er tilknyttet
samskrivingsoppgaven.
Vurdering: A-F.

LÆRINGSFORM
Dialog og presentasjon er sentralt for
læringsutbyttet, sammen med skriftlig arbeid.
Gjennom undervisning, seminaraktiviteter,
øvelser og mellomseminar oppgaver får
studentene prøvd ut teoriene på praktiske
eksempler.

I forbindelse med framlegg kan studentene
lære av hverandre, øves i å formidle innsikt og
kunnskap på et faglig høyt nivå under
Emnet har også OD på 80 % veiledning, og få bearbeidet sin forståelse
gjennom dialog med medstudenter og
på mellomperiodeforelesere.
samlingen og på
kjernegruppe-seminarene
med og uten kjæregruppelærer, samlet.

I dette emnet blir det lagt økende grad vekt
på studentfremlegg og
kommunikasjonskompetanse på tvers av
stakeholder-grupper.
UNDERVISNINGSFORM
I forelesninger blir studentene eksponert for
internasjonal forskning og relevant teori på
viktige områder innenfor emnet. Gjennom
seminaraktiviteter, øvelser og
mellomperiodeoppgaver får studentene
prøvd ut teoriene på praktiske eksempler.
VURDERINGSFORM
Deltakelsen omfatter deltakelse i undervisning
der dialog og presentasjon er sentralt for
læringsutbyttet.
De tre obligatoriske seminarinnleveringene
skal vise at studenten har fått dyp innsikt i
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•

kan kommunisere om faglige
problemstillinger, analyser og
konklusjoner i det offentlige
rom.

mens synkron læring
vil være i
basisgruppe der a)
lærer er tilstede og
b) der studenten
arbeider sammen
om en case, eller
annen oppgave.
Studentframlegg av
case eller annet
studentarbeid for
refleksjon og
diskusjon.

hovedtema møter
kjernegruppene sin
kjernegruppelærer på
Connect (eller liknende)
for hovedtemaseminar.
I uke 3 av hver
arbeidsperiode møtes
kjernegruppene uten
kjernegruppelærer på
Connect (eller liknende)
for å gjennomføre en
digital
samskrivingsoppgave.
I uke 4 og 5 av hver
arbeidsperiode skal
studentene hver for seg
jobbe med en praktisk
oppgave med innlevering
i slutten av
arbeidsperioden.
Underveis i
arbeidsperioden holder
kjernegruppelærere,
emneansvarlig og
studieprogram-ansvarlig
kontakt med studentene
via en egnet
kommunikasjons-kanal og
Canvas. Av erfaring
bruker ikke studentene
Kunngjøringer på Canvas
eller Canvas som
kommunikasjons-kanal.
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emnet, kan analysere og forholde seg kritisk
til forskning på området, kan analysere
relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske
problemstillinger, og kan formidle eget
utviklingsarbeid i tråd med vitenskapelige
uttrykksformer.
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Det er tre slike
arbeidsperioder/
hovedtema i dette emnet.

EMNE (STP)

VALGT LÆRINGSFORM
PfDK i
Kunnskap
I emnet vil
praksis (PED
Kandidaten:
studentene møte
1014)
ulike metoder for
• har avansert kunnskap om digitale
15 ECTS
læring. I samlingen vil
grunnleggende ferdigheter
ulik informasjon bli
• har inngående kunnskap om
fagdidaktiske tradisjoner og praksis i gitt via tradisjonell
flere fag i skolen og relevant bruk av forelesning der
kjernestoff vil bli
det digitale inn i disse fagene
gjennomgått for
studentene skal få en
Ferdigheter
oversikt over
Kandidaten:
• kan anvende denne kunnskapen på læringsmål og
pensum.
en konstruktiv måte til et bredere
kollegium på en skole
Studentaktive
• kan kritisk vurdere
endringsprosessen og utviklingen på læringsmetoder vil bli
benyttet der det er
sin skole og sette i gang med
kursendrende tiltak om nødvendig. naturlig, slik som
kafedialog, gallery
• kan identifisere nye, fremtidige
områder for prosessutvikling på sin walk, case, IGP.
skole.
I tilrettelegging for
læring på nett vil
Generell kompetanse
tilsvarende metoder
Kandidaten:
som over bli benyttet
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LUB FOR EMNET

VALGT UNDERVISNINGSFORM
De konkrete
hovedområdene og
underområdene under
hvert hovedområde blir
undervist som flippedclassroom undervisning
(uke 1 i hver femukers
arbeidsperiode/
hovedtema).
Flipped-classroom
undervisningen er filmet
og leveres via
MyMediaSite for at
teamet skal kunne følge
med på studentenes bruk
av filmene. I uke 1 skal
også studentene nedlaste
aktuell programvare og
lese pensum/ selvstudium
pensum.
I uke 2 av hver
arbeidsperiode/
hovedtema møter

VALGT VURDERINGSFORM
Eksamensformen er
en OP.
Vurderingsformen AF. Emnet har også
OA, hvor sluttpresentasjoner
inngår i det.

BEGRUNNELSE

Emnet har også OD
på 80 % på
sluttsamlingen og på
kjernegruppeseminarene med og
uten kjæregruppelærer, samlet.

I forbindelse med framlegg kan studentene
lære av hverandre, øves i å formidle innsikt og
kunnskap på et faglig høyt nivå under
veiledning, og få bearbeidet sin forståelse
gjennom dialog med medstudenter og
forelesere.

LÆRINGSFORM
Dialog og presentasjon er sentralt for
læringsutbyttet, sammen med skriftlig arbeid.
Gjennom undervisning, seminaraktiviteter,
øvelser og mellomseminar oppgaver får
studentene prøvd ut teoriene på praktiske
eksempler.

I dette emnet blir det lagt økende grad vekt på
relasjonell- og implementeringskompetanser i
forbindelse med studentenes avsluttende
forsknings- og utviklingsprosjekt.
UNDERVISNINGSFORM
I forelesninger blir studentene eksponert for
internasjonal forskning og relevant teori på
viktige områder innenfor emnet. Gjennom
seminaraktiviteter, øvelser og i den avsluttende
samlingen får studentene prøvd ut teoriene på
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•

•

kan planlegge en fremtidig
endringsprosess i sitt kollegium
basert på identifiserte, relevante
utfordringer i skolen i lys av
profesjonsfaglig digital kompetanse
kan rapportere og formidle om
faglige problemstillinger, analyser
og konklusjoner i
forskningsformidlingssammenheng.

via asynkron og
kjernegruppene sin
synkron deltakelse fra kjernegruppelærer på
studenter og lærer.
Connect (eller liknende)
for hovedtemaseminar.
Asynkron læring vil i
stor grad være
I uke 3 av hver
fagstoff som foreleses arbeidsperiode møtes
via video, mens
kjernegruppene uten
synkron læring vil
kjernegruppelærer på
være i basisgruppe
Connect (eller liknende)
der a) lærer er
for å gjennomføre en
tilstede og b) der
digital
studenten arbeider
samskrivingsoppgave.
sammen om en case,
eller annen oppgave. I uke 4 og 5 av hver
arbeidsperiode skal
Studentframlegg av
studentene hver for seg
case eller annet
jobbe med en praktisk
studentarbeid for
oppgave med innlevering
refleksjon og
i slutten av
diskusjon.
arbeidsperioden.
Underveis i
arbeidsperioden holder
kjernegruppelærere,
emneansvarlig og
studieprogram-ansvarlig
kontakt med studentene
via en egnet
kommunikasjons-kanal og
Canvas. Av erfaring
bruker ikke studentene
Kunngjøringer på Canvas
eller Canvas som
kommunikasjons-kanal.
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praktiske eksempler og i dialog med andre
studenter.

VURDERINGSFORM
Deltakelsen omfatter deltakelse i undervisning
der dialog og presentasjon er sentralt for
læringsutbyttet.
De tre obligatoriske seminarinnleveringene skal
vise at studenten har fått dyp innsikt i emnet,
kan analysere og forholde seg kritisk til
forskning på området, kan analysere relevante
fag-, yrkes- og forskningsetiske
problemstillinger, og kan formidle eget
utviklingsarbeid i tråd med vitenskapelige
uttrykksformer.
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Det er tre slike
arbeidsperioder/
hovedtema i dette emnet.
Emnet avrunder det
programmet med en
sluttsamling, hvor en
oppsummering av emnets
og programmets
hovedtema blir belyst og
hvor studentene skal
gjennomføre en muntlig
presentasjon i plenum
samt kollegavurdering i
kjernegruppene i lys av
emnets
vurderingskriterier.
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Beskrivelse av hvordan fagmiljøet legger til rette for at studentene kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen
Studentene inkluderes i læringsprosessene både i forbindelse med læringsformene i de fire
emnene, men også i forbindelse med seminarene i hver arbeidsperiode. Seminarene i uke 2
styres etter tradisjonell seminarformat, hvor det er en dialogbasert undervisningsform med
vekt på faglig innspill og diskusjon i kjernegruppene. Seminarene i uke 3 er
samskrivingsdrevne seminarer, hvor studentene må aktivt løse oppgaven sammen med hjelp
av digitale verktøy. Det at studentene i tillegg har egne oppgaver som de leverer alene, gjør
at studentene får erfaring med flere forskjellige studentaktive læringssituasjoner hvor de må
lære å inneha forskjellige roller underveis i læringen. Dette er et bevisst pedagogisk valg i
programmet, nettopp for å utfordre studentene til å hele tiden aktivt ta del i
læringsprosessene.
Utover dette legges det vekt på studentaktivitet i hver av de fysiske samlingene. Da den
tradisjonelle undervisningen foregår på nett etter flipped classroom-undervisningsmetoden,
er det viktig at studentene bruker den fysiske tiden sammen til å jobbe i lag og delta aktivt
sammen.
Det er jevnlige møter med studenttillitsvalgte for å sikre kvalitet og bidra til at studentene
kan påvirke faglige valg i studiet.

(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid
Beskrivelse av hvordan studentene vil møte forskning og faglig og/eller
kunstneriskutviklingsarbeid gjennom studietilbudet.
Studentene skal møte forskningen ikke bare i sitt eget arbeid i studiet, men de skal også
være aktive deltakere i teamets forskningsarbeid.
Av de tre nivåene forskningsbasert undervisning, har Profesjonsfaglig digital kompetanse
programmet blitt plassert på det mest integrerte nivået. Teamet har søkt NSD godkjenning
om å kjøre et forskingsprosjekt som skal gå alle årene programmet går. Dette er godkjent,
informasjon er utarbeidet og informert samtykkeskjema er klart. Studentene skal i sitt andre
år (3. semester) delta på et forskningsprosjekt om kollektiv profesjonsutvikling, hvor de skal
samle inn empirisk materiale og gjennomføre befaringer samt klasseroms observasjon som
er viktig for forskningsprosjektet. Forskningsprosjektet skal ledes av utenfor teamet, men
teamet som en helhet skal være involvert i forskningsprosjektet. Underveisfunn fra dette
prosjektet skal integreres i undervisningen. Utover dette skal naturligvis studentene aktivt
inviteres inn på seminarer og konferanser der streamet deltakelse er mulig og hvor teamet
presenterer funn. Vi ønsker å gi rom for at studentene (spesielt dem som er interessert i å
utvide programmet med en Master i tilpasset opplæring påbygg) har anledning å delta aktivt
i egne eller samskrevet papers. Det er ønskelig at vi kan oppmuntre spesielt interesserte
studenter ikke bare til å fullføre sin master ved Nord universitet, men også til å gå videre
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med en doktorgrad ved Nord. Spesielt interesserte er følgelig også ønsket velkommen inn i
forskingsgruppen Profesjonsfaglig digital kompetanse, som skal opprettes ved FLU. 4
Studentene vil for øvrig møte på oppdatert, internasjonal og faglig relevant forskning og
utviklingsarbeid i sin undervisning gjennom ulike arenaer i studietilbudet. Mye av
pensumlitteraturen i programmet er artikler. Disse består av forskning som til dels er
produsert av ansatte ved Nord universitet. Der hvor det benyttes kompendier oppdateres
disse jevnlig for å sikre at innholdet er relevant, og det er nyeste forskning som studentene
blir undervist i.
En stor del av fagmiljøet tilknyttet studieprogrammet består av førstekompetente
forelesere, som bruker en del av arbeidstiden sin på forskning- og utviklingsarbeid. De deltar
i nasjonale og internasjonale nettverk, besøker forskerkonferanser og bidrar til utvikling av
studieprogrammets faginnhold. Dette kommer studentene til gode gjennom
forskningsbasert undervisning i flere emner. Forelesere vil kunne dra inn relevante
eksempler fra ny og oppdatert forskning, og benytte sin kunnskap om å relatere
internasjonale utfordringer til tilsvarende norske problemstillinger. Det er nødvendig for
forelesere å kunne bruke aktuelle eksempler som kan synliggjøre koblingen mellom egen
deltakelse i forskningsnettverk og det studentene skal lære i studiet. Dette kan anvendes i
undervisning der forskningsresultater presenteres og diskuteres sammen med studenter.
Begrunnelse for at studiet har en relevant kobling til forskning og/eller
kunstneriskutviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid.
Studiet er forankret i relevant FoU ved Nord universitet, da spesielt av teammedlemmene.
Annen forskning vil følgelig også bli integrert i undervisningen – både gjennom de
internasjonale og nasjonale gjesteforeleserne og gjennom presentasjon av pensum og
pågående prosjekter i undervisningssammenheng.
For øvrig vises det til «Beskrivelse av hvordan studentene vil møte forskning og faglig
og/eller kunstneriskutviklingsarbeid gjennom studietilbudet.»

(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart
Beskrivelse av ordninger for internasjonalisering
Den internasjonale dimensjonen i studiet blir ivaretatt med nettverk for lærerne som
underviser og gjennom gjesteforelesere i studiet. Programmets fagteam har arbeidet iherdig
for å få på plass formelle skriftlige avtaleskjema for bruk og gjenbruk av ikke-synkron
undervisning foretatt av internasjonale forelesere. Malen er ikke blitt godkjent ennå, men
det skyldes nok mest spørsmålet om hvem som skal godkjenne. Herunder om malen skal opp
i IDF. Malen ble oversendt fra Personvernombud Tone Kringen med klarsignal om at den var
4

FLU er i gang med omorganisering forskningsgrupper. Dersom nødvendig, eller fordelaktig i denne forbindelse
kan denne forskningsgruppen heller opprettes som et underprosjekt i ett av de størrre, mer etablerte
forskningsgruppene, som Kultur og dannelse. Kultur og dannelse har eksistert siden 2011 og er et av de største
forskningsgruppene ved FLU. Den ledes av Ellen Marie Sæthre-McGuirk, som også har skrevet denne
akkrediteringssøknaden. Alternativt kan denne forskningsgruppen også integreres med forskningsgruppen for
skoleledelse, slik at denne da blir Digitalisering og skoleledelse.
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ok å bruke i påvente av at den blir godkjent. Denne avtalen har fagmiljøet tilknyttet studiet
oversatt til engelsk og må ansees som et utkast.
Deler av pensum er naturligvis også på engelsk og vi er åpen for å inkludere pensum i de
andre skandinaviske språkene, dansk og svensk.
Begrunnelse for at ordningene er relevante for studietilbudet.
Da studiet er i stor grad nettbasert, passer denne internasjonaliseringsformen for
programmet svært godt. Vi får utnyttet våre kontakter og laget nye nettverk internasjonalt
ved å hente inn internasjonale gjesteforelesere på flipped classroom filmet undervisning.
Denne undervisningsformen passer også særlig godt for de studentene som ikke er særlig
sterke på engelsk (eller svensk og dansk), da de kan spole frem og tilbake ved behov – eller
selvfølgelige tekste undervisningsfilmene selv om ønskelig.

(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant
Beskrivelse av ordninger for studentutveksling og begrunnelse for at avtalene er
fagligrelevante.
Dette er ikke relevant for dette studiet, men den internasjonale dimensjonen i studiet blir
ivaretatt med nettverk for lærerne som underviser og gjennom gjesteforelesere i studiet.
Beskrivelse av hvilket tidspunkt i studiet utveksling er mulig og begrunnelse for at utveksling
kan innpasses i det ordinære studieløpet.
Dette er ikke relevant for dette studiet.
(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og
praksissted
Beskrivelse av hvordan institusjonen legger til rette for og gjennomfører praksis i
studietilbudet.
Dette er ikke relevant for dette studiet.
Begrunnelse for at praksis er faglig relevant for studietilbudet og bidrar til at studentene
oppnår læringsutbytte.
Dette er ikke relevant for dette studiet.
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5. Krav til fagmiljø (studietilsynsforskriften § 2-3)
(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til
antallstudenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha
en sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet.
Programmet forutsetter kompetanse slik: 10% toppkompetanse, 40 % førstekompetanse
og 50 % under dette. Fagteamet i lærerspesialist PfDK har ved oppstart av studiet
fordeling 40 % toppkompetanse, 40 % førstekompetanse og 20 % under dette. Alle
fagansatte tilknyttet studiet bidrar på ulike måter inn i programmet i undervisning,
planarbeid og diskusjoner om videreutvikling av innhold/form. Modellen som er valgt for
dette programmet legger opp til mye «ikke-synkron» undervisning i tillegg til arbeid i
seminar med kjernegrupper, dvs det produseres filmer som gjenbrukes til nye kull, noe
som betyr at når det tas opp nye kull de kommende årene så vil dette kun ha betydning
for antall kjernegruppelærere i tillegg til planlagt aktivitet for inneværende kull. For
studieåret 20/21 vil dette innebære at teamet må utvides med en person. Prosent på
stillingen avhenger av studenttall. Her har vi allerede vært i dialog med miljøet i Steinkjer
FSV og aktuelle personer som har kompetanse på et nivå som programmet forutsetter
kan være Helga Dis Isfold Sigurdardottir og Robin Isfold Munkvold.
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NAVN
Bente Forsbakk

ANSVARSOMRÅDE
SPA

Ellen Marie
Sæthre-McGuirk

FoU ansvarlig

Trond Lekang

Emneansvarlig

RELEVANT KOMPETANSE
Førstekompetanse.
Underviser blant annet i
grunnskolelærerutdanningen i
pedagogikk. Spesiell kompetanse
innenfor begynneropplæringen, og
iPad i skolen. Har publisert om
iPadbruk i skolen og om digitale
tilbakemeldinger på studenttekster.
Veileder på Master i tilpasset
opplæring.
Professor.
Kunst og håndverk/ Pedagogikk. Har
utviklet, ledet og undervist i et
liknende studium tidligere, Digital
kunst og håndverk. Har forsket på
profesjonsfaglig digital kompetanse
innenfor pedagogikk og kunstfagene
siden 2015.
Dosent.
Prosjektleder for IKT-prosjekt og
prosjekt for nyutdannede lærere.
Kompetanse i generell pedagogikk,
veileder- og rådgiverutdanning,
Rektorutdanning, Digital
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Atle Kristensen

•

Emneansvarlig

Line Kolås

•

Undervisning/FoU

GJESTEFORELESERE

Nasjonale og
internasjonale
gjesteforelesere

Ansatte totalt:

6
I tillegg til
gjesteforelesere

Årsverk totalt:

•

kompetanse, Skoleledelse og
digitalisering.
Underviser blant annet i Veiledning
av masteroppgaver innenfor
pedagogikk, veiledning og bruk av
digitale verktøy.
Universitetslektor.
Spisskompetanse på tekniske
verktøy i lærerutdanningen og
innenfor læreryrket. Har tidligere
arbeidet ved KOLT og er en del av
pedagogikkseksjonen. Har utviklet
studieplan i studiet Nettpedagogikk,
utviklet læreplaner i studiet
Digitalisering og ledelse i samarbeid
med NTNU og underviser i
Rektorutdanning med egen samling
om digitalisering i skolen.
Førstekompetanse.
Jobber ved FSV. Spisskompetanse
innenfor: Multimedia, Datastøttet
samarbeidslæring, E-læring, IKT og
læring, Fleksibel læring,
Læringsteknologi, IT i utdanning og
læring og Elæring.
Ikke-synkront undervisning integrert
i alle emner gjennom
videoforelesning
Antall
ansatte
pr
student

1,58

Begrunnelse for at fagmiljøets størrelse er tilpasset antall studenter og den undervisning og
veiledning og FoU/KU som er tilknyttet studietilbudet.
Programmet er rigget slik at studentene vil oppleve å ha en liten og nær kjernegruppe med
en digital samlingsplass hvor de vil tilbringe mesteparten av sin læringstid.
For at studentene skal oppleve denne nærheten og samtidig oppleve å få god kontakt med
foreleserne, får hver kjernegruppe en fast kjernegruppelærer (undervisningspersonell) fra
Profesjonsfaglig digital kompetanse-teamet. Kjernegruppelærere ved oppstart høst 2019:
Line Kolås og Atle Kristensen.
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Denne modellen har vært prøvd ut med en SPA/emneansvarlig på to emner og med tre
kjernegruppelærere på over 50 studenter i tidligere studier. Disse fikk gode tilbakemeldinger
fra studentene.5, og vi bruker dette som utgangspunkt.
Gode kommunikasjonskanaler er svært viktig for disse studentene. Erfaring viser at
studenter foretrekker ikke å bruke Canvas og ikke Kunngjøringer på Canvas. Dette er et
problem. I forbindelse med andre emner har man imøtekommet dette med å bruke andre
kanaler, som studentene gjerne allerede bruker i sin hverdag, slik som Teams.
Kjernegruppelæreren er den viktigste personen for studentens læringsopplevelse.
Videre er mer informasjon om den undervisningsfaglige begrunnelsen for denne
organiseringen tilgjengelig her:
https://mediasite.uin.no/Mediasite/Play/c840029fb7b446ec8407d9c5f49f76c41d
Begrunnelse for hvordan søker vil sikre et stabilt fagmiljø som har den riktige kompetansen
for studietilbudet over tid.
Programmets undervisningsinnhold er bygget på flipped classroom-modellen. Med denne
har vi anledning å selv utvikle men også innhente aktuell undervisningskompetanse (fra
internasjonale gjesteforelesere, etc.). det er også lettere å søke om tillatelse og brukstilgang
av disse filmene, enn å måtte hente gjesteforeleserne inn til hvert semester.
Kjernegruppelærne er de viktigste personene for studentenes læringsopplevelse. For å
stabilisere kjernegruppelærerne skal hele Profesjonsfaglig digital kompetanse-teamet læres
opp til å være kjernegruppelærere, inklusivt emneansvarlige. Slik vil man kunne steppe inn
ved behov.
Det er SPAen sammen med emneansvarlig som skal sikre at kjernegruppelærerne underviser
og holder seminarer med de samme begrepsforståelsene og i lys av de samme
vurderingskriteriene.
Den faglige bæreevnen i forhold til gjesteforelesere, kjernegruppelærere, emneansvarlige og
SPA vil primært bli innfridd gjennom dagens ansatte innen
pedagogikk/spesialpedagogikk/kunst og håndverk og i samarbeid med Fakultetet for
Samfunnsvitenskap.
Faggruppen skal også utvikle rutiner for intern kompetanseutvikling (for både
gjesteforelesere fra fakultetets ansatte) og ekstern rekruttering (primært fra studentkullene
(de som er ferdig med en eventuelt Master i tilpasset opplæring).
For å sikre kontinuitet i og styrke nettverket til teamet, vil også de beste studentene fra
hvert kull kontaktes ved avsluttet program for å undersøke om de er interessert i å stille som
assistenter til kjernegruppelærerne. På denne måten kan vi bygge opp kompetanse med
nasjonal spredning, samtidig som vi sikrer at vi har en pool å hente ut fremtidige
lærerkrefter fra. Disse studentene vil sannsynligvis være de mest ivrige og de som er
interessert i å fullføre påbygget for å få en Master i tilpasset opplæring. Denne modellen for
rekruttering har vi brukt med stor suksess i forbindelse med Digital kunst og håndverk.
5

https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Superlativene-hagler-for-digitalt-kunst-og-handverk.aspx

46

ing i profesjonsfaglig digital kompetanse 1. - 10. trinn - 18/03635-13 Akkreditering nytt program - Lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse 1. - 10. trinn : Søknad Fakultetets søknad om akkreditering av Lærerspesialistutdanning

Faggruppen er for øvrig interessert i, men har ikke avtalt med dekan, muligheten å åpne opp
for en stipendiat tilknyttet teamets forskningsgruppe.
Ingen i teamet har meldt at de skal pensjonere seg eller bytte jobb i prosjektperioden.

(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse
Dette punktet må sees i sammenheng med innledende tekst i 2.3.1.
Beskrivelse av fagmiljøets UH-pedagogiske, didaktiske og digitale kompetanse.
Teamet har utstrakt didaktisk og digital kompetanse, noe som fremgår av programmets
egenart og som er grunnen hvorfor disse personene var valgt til å være med i teamet.
Utfordringene for teamet er således ikke å utvikle deres didaktiske og digitale kompetanse,
men å videreutvikle deres allerede høye nivå på denne kompetansen.
Beskrivelse av hvilke tiltak institusjonen har for å sikre og utvikle fagmiljøets utdanningsfaglige
kompetanse.
Krav til relevant utdanningsfaglig kompetanse er nytt krav i den nye Studietilsynsforskriften.
NOKUTs veiledning definerer utdanningsfaglig kompetanse som UH-pedagogikk og didaktikk
og inkluderer også kompetanse til å utnytte digital teknologi for å fremme læring. Nord
universitet har et institusjonelt ansvar for å sikre at alle som underviser har utdanningsfaglig
kompetanse. Universitet- og høgskolerådet (UHR) har egne retningslinjer for pedagogisk
basiskompetanse, og disse angir en rimelig norm for hva de fagansatte minimum må ha.
Institusjonene skal også sikre at den utdanningsfaglige kompetansen utvikles og holdes
oppdatert.
Nord universitet har igangsatt eget arbeid med utdanningsfaglig kompetanse, som
inkluderer 1) UH-pedagogisk basiskurs, 2) pedagogisk kompetanseheving og dokumentasjon
for ansatte med mye undervisningserfaring og 3) meritteringsordning for fremragende
undervisere. Universitetspedagogikk er utviklet og blir gitt som tilbud systematisk fra 2018.
System for pedagogisk kompetanseheving og dokumentasjon for ansatte med mye
undervisningserfaring etablert 2018. Det startes et arbeid med å utvikle
meritteringsordninger for fremragende undervisere, som skal implementeres i løpet av
2019. Digitale verktøy er deler av en stor mengde med verktøy og alle tre pedagogiske
kompetaneselementer vil inneholde opplæring og dokumentasjon på bruk av pedagogiske
digitale verktøy i undervisningen.
Mange i fagmiljøet har erfaring med undervisning i grunnskole og videregående skole. Dette
er viktig for å kjenne skolens behov og for å ivareta studentenes læringsutbytte. Fagmiljøet
har kunnskap om skolen som samfunnsinstitusjon, om opplæringslov, læreplan og
lærerprofesjonens etiske plattform – og om betydningen av skole- og forskningsbasert
kompetanseutvikling.
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Redegjørelse for fagmiljøets digitale kompetanse og hvordan denne sikres og vedlikeholdes.
NAVN
UH-ped/ didaktisk
Digital kompetanse, og hvordan
kompetanse
man holder den oppdatert
Bente Forsbakk

UniPed (2014)
Førstelektor i Pedagogikk

Ellen Marie SæthreMcGuirk

UiO Research Leadership
Program (1 år) (2013)
Fullført Ph.d. veileder kurs
(UiA, UiS, Nord) (2015)
Godkjent UH-ped mappe fra
UiT (2017).
Godkjent førsteamanuensis i
Pedagogikk (2017)
Train the Trainers – for å
selv kvalifiseres til å utvikle
doktorgradsveilederkurs
(UiA, UiS, Nord) (2018)
Masteroppgave om
veiledning av nyutdannede
lærere 2006
Førstelektor i pedagogikk
2011
Dosent i pedagogikk 2016
Veiledet 20 masterstudenter
ved Nord universitet
Sensor ved 60
masteroppgaver NTNU og
UiT
Kommisjonsarbeid for
søkere på stillinger og
opprykkssøknader.
Utarbeidet studieprogram
og emnebeskrivelser for en
rekke utdanninger
Universitetslektor i
pedagogikk (2014).
Foreleser og veileder i UHpedagogikk (2018)
Lang erfaring med å
tilrettelegge undervisning og
veiledning for nettbaserteog fleksible studier fra
seniorrådgiverrollen ved
KOLT.

Trond Lekang

Atle Kristensen
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Underviser i pedagogikk, hvor
bruken av digitale verktøy er en
viktig del av det faglige innholdet.
Underviser i Digital kunst og
håndverk med Profesjonsfaglig
digital kompetanse. Lang praksis i
FoU med digital kompetanse i
lærerutdanningen og kunst og
håndverk spesielt.

Underviser i
Universitetspedagogikk ved Nord
universitet. Har erfaring fra arbeid
med nettbasert studier ved
grunnskolelærerutdanningen og
PPU.
Underviser ved
veilederutdanninger og
rådgiverutdanninger ved Nord

Underviser og veileder studenter i
Digitalisering og ledelse ved NTNU.
Underviser og veileder studenter
på rektorutdanningen NTNU hvor
digitalisering er en av modulene.
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Line Kolås

Fullført Internt Ph.d.
veileder-kurs i Nord
universitet.
PhD-kurs: Malta
international summer school
on Educational Technology
in a cultural context (2005).
Ph.d.-kurs:
Samhandlingsteknologi,
NTNU (2003).
Informatikk fagdidaktikk,
NTNU (1997).
Utviklet og gjennomførte
etterutdanningskurset
”Kreativ bruk av LMS” for
lærere i høyere utdanning.
Har vært ansatt i IKTpedagogisk senter i HiNT,
(opplæring i IT-verktøy og
digital kompetanse for
fagansatte i høgskolen). Nå
ansatt i Senter for
fremragende utdanning
innen IT-fag.
I tillegg bidro til utvikling og
gjennomføring av et
nettbasert fag på 10
studiepoeng som heter
«Personlig Læringsnettverk i
nettundervisning» om
hvordan PLN kan brukes i
læring. Målgruppen var
næringsliv og UH-sektoren.

Leder for forskningsgruppen «IKT,
spill og læring» ved Nord
universitet.

Teamets kompetanse sikres og vedlikeholdes gjennom nettverk, samarbeid og eventuell
internrekrutering kan vurderes. Utdanningsdirektoratets nettverkssamlinger for PfDK i
lærerutdanningen er og NEPEds studieturer som også inkluderer BETT er viktige bidrag til
fagteamets kompetanse både faglig og gjennom kontaktnett. Forskergruppe i fagteamet er
under etablering og forskningsarbeid som følger utvikling av studiet er meldt og godkjent av
NSD. Andre tilsvarende studier har utviklet system for internrekruttering fra studentgruppen
der særlig kompetente studenter har blitt opplært og implementert i fagteamet, noe som
også kan være aktuelt for PfDK
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(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for
kvalitetssikring og -utvikling av studiet
Beskrivelse av studiets faglige ledelse og ved hvilket nivå ved institusjonen den er etablert på.
Dekan har det overordnede ansvaret ved et fakultet. Fakultet for lærerutdanning og kunst
og kulturfag har i tillegg en prodekan utdanning med delegert ansvar for det
utdanningsfaglige området. Prodekan er utpekt av dekan for samme åremålsperiode som
dekanperiode. Prodekan for utdanning er også leder av lokalt utdanningsutvalget ved FLU.
Fakultetets utdanningsutvalg er et rådgivende og koordinerende organ for fakultetets
undervisningsvirksomhet. I tillegg til prodekan for utdanning, som er utvalgets leder, består
utvalget av de studieprogramansvarlige for fakultetets bachelor- og masterprogram, tre
studentrepresentanter og en sekretær. FLU utdanningsutvalg skal være en pådriver for
studiekvalitetsarbeidet og fakultetets operative verktøy ved kvalitetssikring og kontroll av
undervisningsvirksomheten. Utvalget behandler nye studieplaner, foreløpig og endelig
studieportefølje, evalueringer og kvalitetsrapporter. Utvalget avvikler 3-4 møter per
semester. Studieprogrammet har egen studieveileder Sølvi Kjeldsø Fastvold (Bodø).
Internt ved Fakultetet for lærerutdanning, kunst og kulturfag, vil Lærerspesialistutdanning i
Profesjonsfaglig digital kompetanse 1.-10. organiseres under faggruppen til
Grunnskolelærerutdanningene 1.-10., som ledes av faggruppeleder Morten Edvardsen.
Studieleder Gisle Pettersen er faggruppens lokale studieleder i Bodø, og er som sådan
Edvardsens stedfortreder i saker som omhandler den daglige driften av utdanningstilbudene.
Faggruppeleder har egen rollebeskrivelse med ansvar innen utdanningsområdet. Rollene
som er beskrevet omhandler utdanningsområdet.
Faggruppeleder har følgende stillingsbeskrivelse og ansvar:
• Faggruppeleder har ansvar for at det legges til rette for forskningsvirksomhet og
fagutvikling, og påse at undervisningen er forskningsbasert.
• Faggruppeleder har sammen med dekanatet, ansvar for at studieprogrammet har
nødvendige ressurser tilgjengelig.
• Faggruppeleder skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til
å videreutvikle kvalitetskulturen.
Administrasjonen skal sammen med utdanningsledere bidra til samhandling og arbeidsflyt i
kvalitetsarbeidet. Administrasjonen skal legge til rette for gjennomføring av det systematiske
kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle kvalitetskulturen.
Lærerspesialistutdanningen i profesjonsfaglig digital kompetanse er ledet av
Studieprogramansvarlig (SPA) Bente Forsbakk (Førstelektor). Programmets fire emner har to
emneansvarlige – det vil si at hver emneansvarlig er ansvarlig for to emner hver – som er
Dosent Trond Lekang og Universitetslektor Atle Kristensen.
SPA har jevnlige møter med emneansvarlige og kjernegruppelærere for å se på rutine for
studieplanarbeidet, studentevalueringer og eksamensordninger og møter fagansatte på
seminardager for å få felles forståelse og systemer for dette.
Det er også jevnlige møter med studenttillitsvalgte og gjennomføring av emneevalueringer
for å sikre kvalitet og bidra til at studentene kan påvirke faglige valg i studiet og kvaliteten
der. Studentene vil mest sannsynlig kunne ta en deltagerundersøkelse i regi av UDIR i tillegg
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for å synliggjøre deltagernes opplevelse av studiet og hvordan de vurderer læringsutbytte.
Dette er en årlig evaluering som gjennomføres av UDIR.
Redegjørelse for den faglige ledelsens oppgaver knyttet til studietilbudet.
Fra Normer og prinsipper for organiseringen av de faglige ansattes arbeidstid (FLU), 2018
finner man følgende oppgaver som er lagt til SPA:
• har ansvar for å utarbeide og oppdatere studieplan, og sikre kvalitet og
studieprogramdesign.
• har ansvar for å gjennomføre evalueringer som beskrevet i kvalitetssystemet, og
innhente informasjon fra relevante kilder.
• skal iverksette kvalitetshevende tiltak ved behov, som følge av mottatt informasjon.
• har sammen med faggruppeleder og dekan, ansvar for at studieprogrammet har høy
internasjonal kvalitet.
• har ansvar for at det er et mobilitetsvindu i studieprogrammet.
• skal etablere arenaer for å diskutere programmets utvikling, slik at fagmiljøet føler
eierskap til programmet.
• har ansvar for å legge til rette for tverrfaglighet og samspill med arbeidslivet,
tilpasset utdanningens egenart og læringsutbytte.
• skal legge til rette for at hele fagmiljøet bruker de mulighetene digitaliseringen gir til
å heve kvaliteten i utdanningen.
• skal årlig utarbeide studieprogramrapport som innspill til fakultetets kvalitetsrapport.
• har sammen med studierådgivere/studieveiledere og andre i administrasjon, et
ansvar for samhandling og arbeidsflyt i kvalitetsarbeidet tilknyttet
studieprogrammet.
• må samarbeide med studiestedskoordinator/studieleder for å avklare ansvarsdeling i
kvalitetsarbeidet, der disse rollene er involvert.
• skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle
kvalitetskulturen på studieprogrammet.
Emneansvarlige har i samme dokument følgende oppgaver:
• har ansvar for planlegging, innmelding av pensum og gjennomføring av
læringsarbeidet.
• skal utvikle og forbedre emnebeskrivelsen/emneplanen med
læringsutbyttebeskrivelser (LUB) iht. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR), og
påse at emnet er relevant for det/de studieprogram emnet inngår i.
• har ansvaret for at det blir utarbeidet eksamensoppgave med tilhørende
sensorveiledning, oppnevne eksamenskommisjoner og at sensur gjennomføres innen
fristen.
• er sammen med studentene ansvarlig for å skape et godt læringsmiljø.
• skal sikre at LMS-rommene (Fronter/Canvas) inneholder riktig og
relevant informasjon ved semesterstart, og fortløpende oppdatere informasjonen.
• er ansvarlig for å gjennomføre emneevaluering, oppfølging og utarbeide
emnerapport etter mal fra kvalitetssystemet.
• skal sammen med SPA iverksette eventuelle kvalitetshevende tiltak ved behov.
• skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle
kvalitetskulturen på emnet.
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•

Det skal være en emneansvarlig per emne. Tilbys emnet på flere studiesteder skal
emneansvarlig koordinere læringsarbeidet for å sikre lik kvalitet.

Kjernegruppelærerne defineres som faglærere på emnet. Disse har følgende oppgaver:
• skal gjennomføre undervisnings- og læringsaktiviteter som bidrar til at studentene
oppnår læringsutbyttet for emnet.
• skal ha løpende dialog med studentene om kvaliteten i emnet.
• skal delta i arenaer for kvalitetsutvikling av emnet og studieprogrammet.
• skal delta i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle
kvalitetskulturen.
Normer og prinsipper fremdrøftes hvert år mellom fakultetsledelse og
fagforeningene.
(4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i
hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet.
For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av
ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med professor- eller
dosentkompetanse.
Tabell 2 og 3 som viser dette er lenger ned i dokumentet.
(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte
resultater med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets
innhold og nivå
Beskrivelse av den forskningen og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid
fagmiljøet utfører og har utført de siste fem år.
Viser her til publikasjonsliste som vedlegg.
Begrunnelse for hvordan fagmiljøets forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid har en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets
innhold og nivå.
Foruten hovedtemaet til programmet og dens emner, er følgende definert som de sentrale
deler av studiet:
1.
(1) Skolen i samfunnet,
(2) Skoleutvikling – lærende organisasjoner,
(3) Analyse – ståstedsanalyser.
2.
(1) Endring og utvikling,
(2) Ledelse av læringsprosesser,
(3) Aksjonsforskning – og andre forskningstyper som egner seg for skole i lys av
profesjonsfaglig digital kompetanse.
3.
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(1) Etikk,
(2) Kollektiv profesjonsutvikling – sette i gang utviklingsprosesser på egen skole,
(3) Veiledning – undervisningspraksis utforskning og forskningsveiledning på egen skole.
4.
(1) Samhandling og kommunikasjon,
(2) Fag og grunnleggende ferdigheter,
(3) Pedagogikk og fagdidaktikk.

NAVN
Bente Forsbakk

Eksempler på FoU/KU/FU og hvorfor det er tilfredsstillende for
studietilbudets innhold og nivå
Har forsket på følgende områder:
(2) Skoleutvikling – lærende organisasjoner gjennom DeKom,
(1) Endring og utvikling
(2) Ledelse av læringsprosesser,
(2) Kollektiv profesjonsutvikling – sette i gang utviklingsprosesser på
egen skole,
(2) Fag og grunnleggende ferdigheter,
(3) Pedagogikk og fagdidaktikk.
Viser i den forbindelse til CV om publikasjoner, prosjektledelse og
utviklingsarbeid samt pågående deltagelse i DeKom (Desentralisert
kompetanseutvikling i kommunen) der Forsbakk for tiden er partner
med Bodø kommune -prosjektgruppe/skoleutvikling og egen
undervisningskompetanse i pedagogikk.

Ellen Marie
Sæthre-McGuirk

Har forsket på følgende områder:
(2) Kollektiv profesjonsutvikling – sette i gang utviklingsprosesser på
egen skole,
(3) Veiledning – undervisningspraksis utforskning og
forskningsveiledning på egen skole.
(2) Fag og grunnleggende ferdigheter,
(3) Pedagogikk og fagdidaktikk.
Viser i den forbindelse til:
Artikler og papers se CV; bokavtale med Cappelen Damm om digital
museumspedagogikk og med Routledge om kunst og håndverk i en
post-digital tid; og kunstnerisk didaktisk utviklingsarbeid innenfor
digital kunst og håndverk. Viser også til papers om veiledning og
utvikling av forskningsmiljøer i lærende organisasjoner, samt
veiledning som fagtema.

Trond Lekang
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Har forsket på følgende områder:
(2) Skoleutvikling – lærende organisasjoner,
(3) Analyse – ståstedsanalyser.
(1) Endring og utvikling,
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(3) Aksjonsforskning – og andre forskningstyper som egner seg for
skole i lys av profesjonsfaglig digital kompetanse.
(2) Kollektiv profesjonsutvikling – sette i gang utviklingsprosesser på
egen skole,
(3) Veiledning – undervisningspraksis utforskning og
forskningsveiledning på egen skole
Viser til redaktør og kapittelforfatter i antologi om teknologi og
læringsmiljø, utgitt på Universitetsforlaget. Viser også til
vitenskapelige artikler om skoleutvikling og skoleledelse og bidrag på
internasjonale konferanser med abstrakt om skoleledelse,
skoleutvikling og kollektiv profesjonsutvikling. Har i tillegg skrevet
bokkapittel om veiledning og veilederroller.
Atle Kristensen

Har forsket på følgende områder:
(3) Teknologirik undervisning – utfordringer og muligheter – en
studie av læreres beskrivelse av teknologi i undervisning og
administrasjon
(3) Aksjonsforskningsprosjekt om distribuert undervisning på fådelte
skoler. I dette prosjektet brukes fjernundervisning som begrep.

Line Kolås

Arbeider på tvers av hovedområdene. For eksempel i FoU
prosjektene: ActivEd (2011-2014), CoTech (2010-2012), Studenter
som forskningsteam (2017-18), Interaktivt virtuelt feltarbeid (201718), E-læring i landbruket (2016), Det digitale bibliotek (2015-16), Å
tolke et gevir (2013-2014), VisPed (2012-13), PLN – Personlige
læringsnettverk (2012-13), SAK 7 – teknologi, Nærproduksjon av
video (2011-12), Kreativ leik med IKT, Kreativ bruk av LMS (2005-06).
I tillegg til EU-prosjektene QUIS (2005-06) og E-LEN (2003-04) og i
Excited – Senter for fremragende utdanning (IT-utdanning med fokus
på høyere utdanning).

(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal delta aktivt i
nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet
Beskrivelse av hvilke nasjonale og internasjonale samarbeid fagmiljøet deltar aktivt i.
Fagmiljøet er involvert i blant annen:
• Skoleutviklingsprosjektet DeKom i samarbeid med kommuner og skoler med bla a
digitalisering
• Nordplus-prosjekt med tittel «Digital Game-based Learning in the Nordic Countries»
• Forskning på skoleledelse – forskningssamarbeid med NTNU og UiT
• Skoleutvikling DeKom med samarbeid med kommuner og skoler med bla a
digitalisering
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forskningssamarbeid med USN og HVL om lærerspesialistutdanning og PfDK
Forskningssamarbeid ActivEd (2011-2014),
Forskningssamarbeid CoTech (2010-2012),
Forskningssamarbeid Studenter som forskningsteam (2017-18),
Forskningssamarbeid Interaktivt virtuelt feltarbeid (2017-18),
Forskningssamarbeid E-læring i landbruket (2016),
Forskningssamarbeid Det digitale bibliotek (2015-16),
Forskningssamarbeid Å tolke et gevir (2013-2014),
Forskningssamarbeid VisPed (2012-13),
Forskningssamarbeid PLN – Personlige læringsnettverk (2012-13),
Forskningssamarbeid SAK 7 – teknologi, Nærproduksjon av video (2011-12),
Forskningssamarbeid Kreativ leik med IKT, Kreativ bruk av LMS (2005-06)
Forskningssamarbeid EU-prosjekt QUIS (2005-06)
Forskningssamarbeid EU-prosjekt E-LEN (2003-04) forsket på pedagogiske løsninger
innen e-læring.
Etablering av senter: Excited – Senter for fremragende utdanning

Begrunnelse for hvordan fagmiljøet deltar aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og
nettverk.
Fagmiljøet deltar aktivt i nasjonale nettverk og internasjonale samarbeidsprosjekter som gir
utslag i blant annet:
• Forskning på tilpasset opplæring/tidlig innsats – redaktører for et bokprosjekt er
Trond Lekang og Torill Moen
Antologien om tidlig innsats og tilpasset opplæring ivaretar forskning og utviklingsarbeid i
fagområdet og vil rette søkelyset på ordinær undervisning og spesialundervisning. Begge
prinsippene for undervisning vil bli sett på av forskere fra eget fagmiljø og
profesjonsforskere fra andre universitet i Norge. Det vil kunne føre til samarbeid og
fagutvikling slik at også lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse kan fremmes som
del av både tilpasset opplæring og tidlig innsats.
• Utvikler studier som Digitalisering og ledelse – et samarbeid med NTNU – utviklet
læreplaner i studiet; og Rektorutdanning med egen samling om digitalisering i skolen
Nord universitet har en intensjons- og samarbeidsavtale med UiT Norges arktiske universitet
og NTNU om lederutdanninger i skolen. I denne avtalen er også digitalisering en sentral del.
NTNU-nettverket arbeider med en antologi om skoleledelse med forskere og undervisere fra
alle 3 institusjoner og har utviklet en egen modul for ledelse og digitalisering som retter
fokus på skoleledelse i digital tid og lærerens profesjonsfaglig digitale kompetanse.
• Digital museumspedagogikk – bokavtale med Cappelen Damm
Denne boken er resultatet av et forskningsprosjekt som har gått over flere år i tilknytning
forskningsgruppen Kultur og dannelse, hvor man har sett på digital humaniora og formelle
og uformelle læringsarenaer. Dette materialet er relevant for dette programmet i det at man
her har utviklet en ny teoretisk modell for å vurdere læringsgrep med vekt på teknologi i
uformelle læringsarenaer. Den teoretiske modellen identifiserer fire kategorier bruk av
teknologi læringssammenheng og således avdekker forskjellige måter man kan nærme seg
fagenes egenart og læringstema også i formelle læringsarenaer. Dette arbeidet er resultatet
av et tett samarbeid med samfunnssektoren og viser blant annet hvordan PFDK-teamet
arbeider integrert med hele studentens læringsbane.
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•

Making and teaching art and design in the post-digital era – bokavtale med
Routledge.
Denne boken er en teoretisk analyse av hva det betyr for fagenes egenart å jobbe gjennom
digitale plattformer og dermed også hva teknologi i skolen og bruken av denne som en
integrert del av læringsbanen til elevene har å si for hvordan og hva elevene kan lære. Boken
er også relevant i forhold til å kritisk revurdere når og hvordan teknologi blir bruk som en del
av lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse i de praktisk-estetiske fagene i den
formelle skolen. Dette arbeidet er resultatet av et internasjonalt opphold og viser hvordan
teamet arbeider aktivt på grunnlag av og i samarbeid med internasjonale miljøer og
nettverk.
•

“An i for an Eye: The collective shaping of experience in the age of machine mediated art” I
Truth in Visual Media: Aesthetics, Ethics, and Politics (Edinburgh University Press).

På same måte som over er dette arbeidet resultatet av et internasjonalt opphold og viser
hvordan teamet arbeider aktivt på grunnlag av og i samarbeid med internasjonale miljøer og
nettverk. Videre viser denne forskningen hvordan teamet jobber tett på aktuelle
samfunnsproblemer som er relevante for skolen og opplæringssektoren i dag (her:
betydningen av sosiale medier i barn og unges forståelse og opplevelse av omverdenen).
Begrunnelse for hvorfor disse samarbeidene og nettverkene er relevante for studiet.
Alle samarbeidene og nettverk er relevante i forhold til programmets hoved- og
underområder. Disse viser våre internasjonale nettverk og hvordan disse er knyttet opp mot
emnene og programmet som helhet både innholdsmessig og i lys av forskningsbasert
undervisning. Videre viser disse hvordan vi er up to date i fagområdets forskningsfront.

(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha
relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet
Beskrivelse av den erfaringen og kunnskapen fagmiljøet ved søkerinstitusjonen har fra
praksisfeltet og begrunnelse for hvordan denne kunnskapen holdes oppdatert.
Ikke relevant for dette studiet.
Beskrivelse av hvilken systematisk kontakt som finnes mellom fagmiljøet ved institusjonen og
praksisveilederne ved praksisinstitusjon.
Ikke relevant for dette studiet.
Beskrivelse av hvilke krav institusjonen stiller til praksisveiledernes kompetanse og erfaring fra
praksisfeltet.
Ikke relevant for dette studiet.
Begrunnelse for hvordan institusjonen kontinuerlig sikrer at praksisveiledernes kompetanse er
relevant for studietilbudet.
Ikke relevant for dette studiet
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(8) Utfyllende bestemmelser for fellesgrader (§ 2-5 i Studietilsynsforskriften)
Det skal framgå tydelig hvilke deler av fellesgraden de ulike samarbeidende institusjonene har
ansvaret for, og det skal foreligge tilfredsstillende rutiner for utvikling og kvalitetssikring av
fellesgraden som helhet.
Ikke relevant for dette studiet.
Delene fellesgraden består av, skal utgjøre en samlet helhet i samsvar med læringsutbyttet
for fellesgraden.
Ikke relevant for dette studiet.
Ved akkreditering av en internasjonal fellesgrad skal deler som tilbys av institusjoner
underlagt lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, tilfredsstille standarder og
kriterier for akkreditering av studietilbud i §§ 2-1 til 2-4 i denne forskrift.
Ikke relevant for dette studiet.

Vedlegg til utfyllende bestemmelser for fellesgrader:
Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt
for studiet
Samarbeidsavtale som regulerer ansvarsforholdet mellom
partene (konsortiumavtale)
Rutiner for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av fellesgraden
(dersom dette ikke inngår i
samarbeidsavtalen/konsortiumavtalen)

Vedlegg nr.

Ikke relevant for dette
studiet.
Ikke relevant for dette
studiet.

Tabell 1: Forventet antall studenter ved studietilbudet
Antall studenter ved studietilbudet det søkes om
Antall fulltidsstudenter
Antall deltidsstudenter
Antall nettstudenter fulltid

Studenter
totalt første
studieår
0
50
0

Studenter
totalt ved full
drift
0
100
0

Kommentar:
Det forventes ikke to fulle klasser på 50 studenter hver det første semesteret, selv om vi
planlegger slik at vi er i stand til å ta imot så mange. Når programmet har blitt kjent i
miljøet, har vi estimert full drift på to fulle klasser (50+50 studenter) for hver kull.
Dette betyr at vi vil ha to klasser på 50 studenter hver ved full drift på hvert kull. Da dette
er et deltidsstudie, betyr dette at vi vil ha (50+50)+(50+50) studenter i løp (2 kull) hvert år
fra år 1 (planlagt) eller år 3 (estimert). Følgelig vil år 2 ha (50)+(50+50) studenter.
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Tabell 2 og 3: Fagmiljøets planlagte faglige bidrag i studiet
Tabell 2: for fagmiljøet som bidrar med mer enn 0.1 årsverk i studiet første studieår
Ansatte
som bidrar
faglig

Stillingsbetegnelse

Ansettelsesforhold

Faglige årsverk i studiet
Total

U&V

FoU

Annet

Undervisning/ Ekstern praksiserfaring6
veilednings
område i
studiet
Antall Årstall

Årsverk i andre studier

Relevant kompetanse

PEL1001, PEL1002,
PEL1003, PEL1004
-Master i tilpasset
opplæring noen
undervisningsøkter,
veiledning og sensur
på
arbeidskrav/eksamen
KH145L, KH146L,
KH253L

Spesiell
kompetanse
innenfor
begynneropplæring
og iPad i skolen

år
100

310

100

10

200

Professor

100

110

0

10

100

Dosent

10F0

356

300

26

30

Trond Lekang

Ellen Marie
SæthreMcGuirk

Bente Forsbakk

Førstelektor

58

Faggruppeleder i
tilpasset opplæring

Har forsket på
profesjonsfaglig
digital kompetanse
innenfor
pedagogikk og
kunstfagene
Kompetanse i
generell
pedagogikk,
veileder- og
rådgiverutdanning,
Rektorutdanning,
Digital
kompetanse,
Skoleledelse og
digitalisering.

-

25

PED1013;
PED1014

15

1994-2007; 2007-
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994

Førsteamanuensis 100

588

Minimum
Faste og
førstekompetanse gjestelegges som krav i forelesere
avtalen-

190

864

50

30

32

0

Atle
Kristensen

Universitetslektor 100

Gjesteforelesere

Line Kolås

556

SUM

190

Nord universitet
PED123L, PED127L,
PED122L og PED126L
24%,10% FoU
10% Prosjektleder
50 % stilling i Excited.
Ikke avklart hvilke fag i
SPO (men sannsynlig
Game Lab 5 (games
for learning) og
Research methods.

Spisskompetanse
på tekniske verktøy
i lærerutdanningen
og innenfor
læreryrket.
Spisskompetanse
innenfor:
Multimedia,
Datastøttet
samarbeidslæring,
E-læring, IKT og
læring, Fleksibel
læring,
Læringsteknologi,
IT i utdanning og
læring og Elæring

PED1011;
PED1012

11

1999-2010

PED1011;
PED1012;
PED1013;
PED1014

21

Selsbakk skole
(1996-97),
sporadisk
emnerunderviser
på Folkeuniv.
HiNT / Nord
universitet
(ansatt siden
1999).

PED1011;
PED1012;
PED1013;
PED1014

1,48 1,19 0,08 0,21

Kommentar:
Prosjektet er et eksternfinansiert studium, og timer fagansatte bidrar med ligger inn i budsjettet for prosjektet og kommer frem på
arbeidsplanene for den enkelte. Ressurs avhenger av studenttall, men oversikten viser antall årsverk med full klasse.
• Arbeidstidsprinsippene for vårt fakultet setter rammer for nettbasert undervisning. For vårt studie betyr det at den ressursen som vi
bruker på film/opptak første kull krever mer for- og etterarbeid. For videre kull kan ressursen til filmopptak sannsynligvis reduseres med
50%, da noe vil måtte oppdateres/fornyes. Veiledning, sensur og annet vil ikke kunne reduseres for de videre kullene. Når det gjelder
gjesteforelesere vil gjenbruk av filmene redusere ressursen for årene de blir gjenbrukt. Kontrakter med gjesteforelesere må gjøres i
forkant av oppstart av emnet.
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• Ved to klasser på ett kull vil det påvirke ressursene til veiledning, sensur og nettseminar med kjernegruppeleder til stede, så her må det
dobles opp. Når det gjelder produksjon av filmer både fra interne og gjesteforelesere så vil ikke utvidelse fra en klasse til to klasser utgjøre
en fordobling. Derimot vil det innebære gjenbruk av produserte filmer i henhold med Normer og Prinsipper (ingen for- og etterarbeid)
Ved økning til to klasser (totalt 100 studenter) vil filmbruksoppjustering til sammen utgjøre totalt 15 timer pr emne (60 timer på 60 ECTS ).
I tillegg vil det tilkomme ca 20 t (7 grupper mer har 3 gruppeinnleveringer pr semester og i tillegg 3 individuelle innleveringer pr semester)
og sensur ca 50 t: totalt 70 timer i ekstra arbeidstimer ved økning til 2 klasser. Den totale summen blir 70+60 = 130 timer pr ekstra klasse
pr kull for 60 ECTS. Det er sørget for tilgjengelige ressurser til denne økningen.

Tabell 3: for fagmiljøet som bidrar med mindre enn 0.1 årsverk i studiet
1
2
3
9
Ansatte som
Stillingsbetegnelse
Ansettelses- Formell pedagogisk
bidrar faglig
forhold
kompetanse

KOLT
Gjesteforelesere

60

0
0

Fast
Faste og
gjesteforelesere

0
0

10
11
Undervisnings-/ veilednings- Ekstern praksiserfaring
område i studiet
Antall år
Teknisk veiledning
0
Undervisning på undertema 0
i hvert emne

Årstall
0
0
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Om
å tilby videreutdanning for lærere i
kroppsøving, kunst og håndverk, musikk og
programmering
og
å tilby lærerspesialistutdanning i
profesjonsfaglig digital kompetanse
mellom
Utdanningsdirektoratet
(Oppdragsgiver)
og
Nord universitet
(Oppdragstaker)
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1. Avtalen
Denne avtalen, heretter kalt Avtalen,
om å tilby videreutdanning for lærere i Musikk 1 1-10. trinn med kapasitet
på 15 studieplasser (studiested Bodø), Kunst og håndverk 1 1.-10. trinn
med en kapasitet på 50 studieplasser, Kroppsøving 1 1.-10. trinn med
kapasitet på 35 studieplasser og Programmering 5.-10. trinn med en
kapasitet på 50 studieplasser og
om å tilby lærerspesialistutdanning i lærerspesialistutdanning i
Profesjonsfaglig digital kompetanse 1.-10. trinn med kapasitet 100
studieplasser (2 klasser).
er inngått mellom:
1. Utdanningsdirektoratet
Schweigaard gate 15B
Postboks 9359 Grønland
0135 Oslo
Org. nr. 970 018 131
(heretter kalt Oppdragsgiver)
og
2. Nord universitet
Postboks 1490
8049 Bodø
Org. nr. 970 940 243
(heretter kalt Oppdragstaker)
Avtalen er inngått med forbehold om at Stortinget eller
Kunnskapsdepartementet bevilger penger til prosjektet gjennom sine
årlige budsjettvedtak/tildelinger.
Avtalen består av gjeldende avtalevilkår og:
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag

1
2
3
4
5
6

Konkurransegrunnlaget med vedlegg
Oppdragstakers tilbud med vedlegg
Administrative bestemmelser
Priser
Eventuelle endringer og/eller tillegg til avtalen
Endringer etter avtaleinngåelsen

Ved motstrid mellom de generelle avtalevilkårene og bilagene skal
følgende prioritetsrekkefølge gjelde:
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1. De generelle avtalevilkårene med eventuelle endringer og/eller tillegg
2. Konkurransegrunnlaget med vedlegg
3. Oppdragstakers tilbud med vedlegg
Eventuelle endringer, jf. kapittel 17, har ved motstrid forrang i forhold til
øvrige avtaledokumenter.

2. Avtalens varighet og oppsigelse
Avtalens varighet er 31.12.2022. Videreutdanningene skal første gang
tilbys studieåret 2019/2020 og siste gang 2021/2022.
Utdanningsdirektoratet har opsjon på å utvide målgruppen og utvide
kapasiteten pr tilbud og antall klasser innenfor avtaleperioden/
opsjonstiden.
Utdanningsdirektoratet ønsker å avtale en opsjon som gjelder eventuell
forlengelse av hele eller deler av oppdraget ett år til og med studieåret
2022/2023. Utdanningsdirektoratet vil ta stilling til om opsjonen skal
utløses innen utgangen av desember 2021.
Utvidelser og forlengelser skal skje etter dialog med Oppdragstaker.
Dersom forutsetningene som ligger til grunn for Avtalen blir vesentlig
endret, har Oppdragsgiver og Oppdragstaker gjensidig oppsigelsesrett.
Oppsigelse skal skje skriftlig før 1. desember for det påfølgende
studieåret.
Dersom Stortinget eller Kunnskapsdepartementet ikke bevilger/tildeler
penger til videreutdanningstilbud for et budsjettår, skal partene bli enige
om en avvikling som i størst mulig grad ivaretar begge parters interesser.

3. Partenes representanter
Kontaktpersoner for Oppdragsgiver er:
Jørgen Nicolaysen (videreutdanning for lærere) og Anne Eie
(lærerspesialistutdanning).
Kontaktperson for Oppdragstaker er: Runi Hagen

4. Oppdraget
I henhold til utlysning 23.08.2018, skal Oppdragstaker levere tilbud på, og
gjennomføre videreutdanning for lærere i Musikk 1 1-10. trinn med
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kapasitet på 15 studieplasser (studiested Bodø), Kunst og håndverk 1 1.10. trinn med en kapasitet på 50 studieplasser, Kroppsøving 1 1.-10. trinn
med kapasitet på 35 studieplasser og Programmering 5.-10. trinn med en
kapasitet på 50 studieplasser og
tilby lærerspesialistutdanning i lærerspesialistutdanning i Profesjonsfaglig
digital kompetanse 1.-10. trinn med kapasitet 100 studieplasser (2
klasser).
Vi viser til bilag 1 og 2 for Oppdragsgivers og Oppdragstakers
spesifikasjon av Oppdraget.
Oppdraget skal utføres i henhold til denne Avtalen.

5. Møter
Oppdragsgiver innkaller til møter etter behov.
Det forventes at oppdragstaker deltar i sentralt initierte møter for
tilbyderne og tiltak for å kvalitetssikre og harmonisere tilbudene. Det vil
være minimum ett slikt fellesmøte årlig. I tillegg forventes tilbyderne av
lærerspesialistutdanninger å delta og bidra på årlige
erfaringsdelingskonferanser.
Oppdragsgiver dekker opphold for deltakerne. Andre kostnader i
forbindelse med arrangementet dekkes av Oppdragstaker.
Oppdragsgiver kan delta som observatør på enkelte samlinger for
studentene. Dette vil bli avtalt på forhånd.

6. Oppdragstakers ansvar og plikter
Oppdragstaker har ansvar for å sørge for at Oppdraget gjennomføres i
samsvar med gjeldende Avtale. Oppdraget skal utføres profesjonelt,
effektivt og med høy faglig standard, slik at kravene i Avtalen overholdes
fullt ut.
Oppdragstaker skal i tråd med Oppdraget bl.a.:
• Informere om studiene på sine nettsider
• Ha faglig ansvar for studiet
• Utføre studieadministrasjon
• Planlegge, gjennomføre og evaluere videreutdanningen og eksamen
Oppdragstaker plikter å utføre Oppdraget innen de avtalte frister.
Side 5 av 36

ning i profesjonsfaglig digital kompetanse 1. - 10. trinn - 18/03635-13 Akkreditering nytt program - Lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse 1. - 10. trinn : Vedlegg 7 Avtale om utvikling av videreutdanningstilbud Nord universitet

Oppdragstaker har ansvar for alle kostnader i henhold til Avtalen.
Oppdragstaker er ansvarlig for overskridelse av tids- og ressursrammer
som ikke skyldes Oppdragsgivers forhold eller «force majeure», se kapittel
15 i Avtalen.
Oppdragstaker skal skriftlig varsle Oppdragsgiver så snart som mulig
dersom Oppdragstaker blir oppmerksom på at Oppdraget ikke kan
gjennomføres innenfor de gitte tidsfrister, ressursrammer eller
kvalitetskrav i henhold til Avtalen.
Fagansvarlig/kontaktperson for oppdraget hos Oppdragstaker skal fremgå
av Bilag 3. Det samme gjelder de personellressurser for øvrig som
Oppdragstaker planlegger å benytte i forbindelse med gjennomføringen av
oppdraget.

7. Oppdragsgivers plikter
Oppdragsgiver skal bidra til å legge forholdene til rette for at
Oppdragstaker kan få utført sine plikter etter Avtalen. Oppdragsgiver
forplikter seg herunder til å levere data og materiale i den kvalitet og
innen de frister som fremgår av Avtalen.
Dersom Oppdragstaker mener at Oppdragsgiver har gitt mangelfull
informasjon eller gitt informasjonen for sent, skal Oppdragstaker så snart
som mulig varsle Oppdragsgiver skriftlig om dette.

8. Opptak av studenter
Lærerne søker studietilbudet via Utdanningsdirektoratets søkeportal og
søker samtidig om finansiering. Skoleeierne behandler lærernes søknader,
dvs godkjenner eller avslår og prioriterer mellom de godkjente søknadene.
Bare godkjente søknader behandles av direktoratet. Institusjonene vil
etter direktoratets søknadsbehandling få tilgang til hvilke lærere som er
fordelt til deres studietilbud. Institusjonene har ansvar for opptak til
studietilbudene.
Oppdragsgiver vil drive nasjonal markedsføring av utdanningen i
samforståelse med Oppdragstaker. I tillegg skal Oppdragstaker selv
markedsføre sitt tilbud slik Oppdragstaker finner hensiktsmessig.
Dersom Oppdragstaker har ledig kapasitet etter at direktoratets
søknadsbehandling er ferdig, kan de ta opp lærere uten stipend- eller
vikarordning på studietilbudene som er opprettet for Kompetanse for
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kvalitet. Et slikt opptak skal skje lokalt, og læreren må henvende seg
direkte til universitetet eller høgskolen som har tilbudet.

9. Bruk av underleverandører
Oppdragstaker kan ikke uten Oppdragsgivers skriftlige samtykke overlate
andre deler av Oppdraget enn det som fremgår av Oppdragstakers tilbud
(se bilag 2) til underleverandører.
Bruk av underleverandører fritar ikke Oppdragstaker fra ansvaret for at
Oppdraget blir gjennomført i samsvar med forutsetningene i denne
Avtalen, eller fra å oppfylle det avtalemessige ansvaret, herunder
ansvaret under kapittel 13.
Oppdragstaker er uansett ansvarlig leder for Oppdraget, og har det fulle
og hele ansvaret for bruken av underleverandører.
Ved bruk av underleverandører stilles de samme kravene til faglig
dyktighet og kompetanse som til Oppdragstaker. Oppdragstaker må også
sørge for at eventuelle underleverandører gjøres kjent med reglene for
konfidensialitet og taushetsplikt som følger av Avtalen.
Oppdragsgiver inngår ikke i noe kontraktsforhold med
underleverandørene.
Oppdragsgiver har intet økonomisk ansvar for underleverandører.

10. Pris og betalingsvilkår
Oppdragsgiver skal betale slikt vederlag som er fastsatt i Bilag 4.
Utviklingsmidler utbetales etter satsene i konkurransegrunnlaget. Hele
summen til utvikling av kompetanseutviklingstilbud utbetales etter at
avtalen mellom Oppdragsgiver og Oppdragstaker er inngått.
Den økonomiske godtgjøringen for gjennomføringen av studiet vil bygge
på gjeldende refusjonsordning for tilskudd til tilbyderne av
videreutdanning for lærere i Kompetanse for kvalitet. For studieåret
2018/2019 er grunntilskuddet kr 740 000 (som skal dekke de 10 første
studentene) og det studentavhengige tilskuddet kr 23 400 fra deltaker nr.
11 og oppover. Refusjonssatsene har de siste årene blitt prisjustert hvert
år.
Antall deltakere som utløser godtgjøring for høstsemesteret fremgår av
søknadssystemet etter direktoratets søknadsbehandling, og for
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vårsemesteret etter at skoleeierne har bekreftet lærernes deltakelse, eller
at de har fullført studiet.
Igangsetting av tilbud forutsetter minimum fem deltakere som har fått
tilbud om å delta i vikar- eller stipendordningen.
Oppdragsgiver sender tilsagnsbrev for gjennomføringsmidler for hhv
høstsemesteret og vårsemesteret. Oppdragstaker sender faktura til
Oppdragsgiver basert på tilsagnsbrev. Faktura forfaller til betaling 30
dager fra fakturadato.
Fakturaadresse:
Utdanningsdirektoratet benytter Elektronisk handelsformat (EHF).
Oppdragsgivers fakturaadresse er vårt organisasjonsnummer:
970 018 131
Fakturaen skal merkes med referansen til kontaktpersonen hos
Oppdragsgiver 4070MAB, og med avtalens saksnummer hos
Oppdragsgiver. Oppdragsgiver oversender dette saksnummeret til
Oppdragstaker i etterkant av signeringen av Avtalen.

11. Rettigheter og bruk av resultater
Oppdragsgiver får en begrenset, vederlagsfri og ikke-eksklusiv rett
til å utnytte det materialet som er utviklet av oppdragstaker eller
dennes underleverandører og som benyttes i forbindelse med
gjennomføringen av oppdraget.
Oppdragsgiver har rett til å benytte materialet i forbindelse med
intern og ekstern evaluering, videreutvikling og markedsføring av
utdanningen, herunder i nødvendig utstrekning å fremstille
eksemplarer av materialet, bearbeide og videreutvikle materialet,
og gjøre det tilgjengelig for andre, bl.a. i forbindelse med
evaluerings- og samordningsmøter.
Når det gjelder markedsføring av utdanningen, er Oppdragsgiver
forpliktet til å avklare bruken av materialet med Oppdragstaker på
forhånd. Oppdragstaker plikter i denne forbindelsen å bistå
Oppdragsgiver dersom det er nødvendig å bearbeide materialet før
det benyttes i markedsføring.
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12. Dokumentasjon, fremdrift og evaluering
Oppdragstaker må legge ut informasjon om tilbudene på
institusjonens nettsider innen 20. januar for det påfølgende
studieår. Oppdragstaker må også få godkjent de nye
fagplanene/studieplaner, slik at planene er publisert på
institusjonenes nettsider institusjonen innen 20. januar. Denne
informasjonen danner grunnlaget for lærernes søkning.
Den enkelte institusjon har ansvar for å rapportere på antall
deltakere som fullfører studieløpet, dvs består eksamen innen 1.
oktober etter at studiet er avsluttet.
Utdanningsdirektoratet vil følge opp utviklingen og kvaliteten i
tilbudene i samarbeid med institusjonene. Det vil eksempelvis
kunne skje gjennom møter med institusjonen, rapportering,
brukerundersøkelser, institusjonenes og regionens egen evaluering
og nasjonale evalueringer.
Oppdragsgiver kommer nærmere tilbake til tidsfrister, krav til
innhold og prosedyrer for gjennomføring av evalueringer.
I tillegg skal Oppdragstaker selv evaluere sitt tilbud. Evalueringen
skal fremlegges for Oppdragsgiver ved forespørsel, herunder
relevante data om utdanningen og gjennomføringen av denne.

13. Taushetsplikt og konfidensialitetsbestemmelser
Taushetspliktsbestemmelsene i lov om behandlingsmåten i
forvaltningssaker 10. februar 1967 (forvaltningsloven) kommer til
anvendelse for partene og eventuelle underleverandører og tredjeparter.
Oppdragstaker og eventuelle underleverandører og tredjeparter skal følge
de samme regler som gjelder for Oppdragsgivers ansatte i forbindelse
med sikring av konfidensiell informasjon.
Taushetsplikten gjelder også etter avtalens opphør.
I den grad Oppdraget medfører behandling av personopplysninger, plikter
Oppdragstaker å sikre at personopplysningene behandles i henhold til
kravene i den til enhver tid gjeldende lov om behandling av
personopplysninger (herunder personvernforordningen).
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14. Mislighold og sanksjoner
14.1. Varslingsplikt
En part skal straks varsle den annen part skriftlig dersom det er fare for at
parten kommer til å misligholde sine plikter etter Avtalen.

14.2. Mangler
Det foreligger en mangel dersom Oppdragstaker ikke utfører Oppdraget i
henhold til kravene i Avtalen, eller det må antas at Oppdragstaker ikke vil
kunne gjennomføre Oppdraget i henhold til kravene i Avtalen, og dette
ikke skyldes forhold på Oppdragsgivers side eller «force majeure», jf.
kapittel 15.

14.3. Forsinkelse
Det foreligger en forsinkelse dersom Oppdraget ikke gjennomføres som
avtalt eller dokumentasjon (generell dokumentasjon, evalueringer
rapporter mv.) ikke blir levert innen avtalte frister, eller det må antas at
Oppdraget ikke vil bli gjennomført som avtalt, og dette ikke skyldes
forhold på Oppdragsgivers side eller «force majeure», jf. kapittel 15.
Forsinkelser på 30 virkedager eller mer anses som et vesentlig mislighold.
Dersom det foreligger særlige grunner for det, kan det på bakgrunn av en
skriftlig forespørsel fra Oppdragstaker innvilges en tilleggsfrist for levering
av dokumentasjon. Perioden for innvilget tilleggsfrist regnes ikke som
forsinkelse.
Hvis Oppdragsgiver ikke betaler ved forfall, har Oppdragstaker krav
på rente i henhold til lov 17. desember 1976 nr 100 om renter ved
forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven), jf. § 3 første ledd, av
det beløpet som har forfalt til betaling. Betalingsmislighold utover
60 dager anses som et vesentlig mislighold.

14.4 Sanksjoner
14.4.1 Dagbot
Ved forsinkelse som ikke skyldes Oppdragsgivers forhold eller force
majeure, jf. kapittel 15, plikter Oppdragstaker å betale dagbot. Dagboten
begynner å løpe automatisk.
Dagboten er satt til NKR 3000 pr påbegynt virkedag som forsinkelsen
varer. Dagboten er begrenset oppad til NKR 90 000.
Etter 30 virkedager kan Oppdragsgiver under enhver omstendighet velge
å heve Avtalen med øyeblikkelig virkning, jf. punkt 14.3 og 14.4.3.
14.4.2 Avhjelp
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Oppdragsgiver kan kreve at mangler avhjelpes innen en rimelig frist for
Oppdragstakers regning ved retting eller omlevering, hvis det kan skje
uten å volde Oppdragstaker urimelig kostnad eller ulempe.
Selv om Oppdragsgiver ikke krever det, har Oppdragstaker rett til for
egen regning å rette mangel eller foreta omlevering, når det kan skje uten
urimelig kostnad eller ulempe for Oppdragsgiver og uten risiko for at
Oppdragsgiver ikke får dekket sine utlegg av Oppdragstaker.
Dersom mangelen ikke blir rettet, eller mangelen ikke kan avhjelpes ved
retting eller omlevering uten at det volder Oppdragsgiver urimelig kostnad
eller ulempe, kan Oppdragsgiver heve Avtalen med øyeblikkelig virkning.
14.4.3 Heving og erstatning
Ved vesentlig mislighold av Avtalen, kan Oppdragsgiver heve hele eller
deler av Avtalen med øyeblikkelig virkning. Flere tilfeller av mangler eller
forsinkelser som hver for seg ikke er å anse som et vesentlig mislighold,
kan samlet sett medføre at det foreligger et vesentlig mislighold av
Avtalen.
Oppdragsgiver kan kreve erstatning for ethvert dokumentert direkte
økonomisk tap som med rimelighet kan tilbakeføres til misligholdet.
Erstatningen inkluderer blant annet tap ved merarbeid og andre kostnader
eller utlegg Oppdragsgiver er påført ved misligholdet.
Utover det som følger av andre ledd, omfatter ikke Oppdragstakers
erstatningsansvar indirekte økonomisk tap, herunder tapt fortjeneste,
med mindre Oppdragstaker har unnlatt å varsle om forventet mislighold,
eller tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Oppdragstakers side.
Eventuell erstatning skal ikke overstige den totale kostnadsrammen for
Avtalen med mindre Oppdragstaker har opptrådt grovt uaktsomt eller
forsettelig.
Betalte dagbøter kommer til fradrag i erstatningen.
Ved heving av Avtalen som følge av vesentlig mislighold har
Oppdragsgiver, innenfor rammen av utnyttelsesretten i punkt 11, rett til
fortsatt å utnytte det materialet som har vært benyttet i forbindelse med
gjennomføringen av oppdraget. Oppdragsgiver har videre rett til å motta
kopi av alt grunnmateriale som er utarbeidet i forbindelse med oppdraget,
og til å overta fra Oppdragstaker avtaler med underleverandører og andre
rettigheter som er nødvendige for å sette Oppdragsgiver i stand til å
fullføre Oppdraget selv eller ved hjelp av andre for førstkommende og
neste semester.
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Ved betalingsmislighold utover 60 dager kan Oppdragstaker etter skriftlig
varsel med en siste frist for Oppdragsgiver til å rette betalingsmisligholdet, heve Avtalen og kreve erstatning innenfor den totale
kostnadsrammen for Avtalen. Varselet skal gi Oppdragsgiver en frist på 30
dager fra varselet er mottatt til å betale forfalt vederlag med tillegg av
forsinkelsesrenter. Heving kan ikke skje dersom Oppdragsgiver gjør opp
forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter innen fristens utløp.

15. Ekstraordinære situasjoner
Dersom det inntreffer ekstraordinære situasjoner som må regnes som
«force majeure» etter vanlig kontraktsrettslige regler, anses Avtalen ikke
misligholdt så lenge «force majeure»-situasjonen vedvarer. Dersom
«force majeure»-situasjonen vedvarer eller antas å vedvare mer enn to
måneder, kan hver av partene si opp Avtalen med 14 dagers varsel.

16. Tvister
Tvister i forbindelse med kontraktsforhold skal søkes løst ved
forhandlinger mellom partene.
Hvis det ikke oppnås enighet ved forhandlinger, skal saken løses ved de
ordinære domstoler med Oslo tingrett som verneting.
Dersom Oppdragstaker er en statlig enhet, og tvister ikke løses ved
forhandlinger, skal saken avgjøres av Kunnskapsdepartementet.

17. Endringer og/eller tillegg til Avtalen
Enhver endring i Oppdragets innhold, omfang eller rapporteringsplan må
avtales skriftlig. Ved eventuelle endringer som berører budsjettet, skal
Oppdragstaker utarbeide revidert budsjett som skal godkjennes av
Oppdragsgiver. Alle endringer og tillegg skal undertegnes av bemyndiget
representant. Eventuelle endringer og tillegg til Avtalen etter
avtaleinngåelsen skal føres fortløpende i Bilag 6.
Denne kontrakten er utstedt i to – 2 - eksemplarer, ett til hver av partene.

For Utdanningsdirektoratet, dato:
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Bilag 1: Konkurransegrunnlaget

KONKURRANSEGRUNNLAG
Åpen anbudskonkurranse etter lov og forskrift
offentlige anskaffelser del I og III

om

for anskaffelse av
videreutdanningstilbud
for lærere i praktisk-estetiske
fag, naturfag, programmering, begynneropplæring og
spesialpedagogikk og lærerspesialistutdanning
i
spesialpedagogikk, norsk og profesjonsfaglig digital
kompetanse.

Saks.nr. 2018/xxxx
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1 GENERELL BESKRIVELSE
1.1 Oppdragsgiver
Utdanningsdirektoratet er Kunnskapsdepartementets utøvende organ og ble etablert i
2004. Vi har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående
opplæring. Arbeidsfeltet vårt er bredt, og spenner fra læreplaner og elevvurdering til
regelverk og tilsyn. Gjennom forskning og statistikk skal vi sørge for oppdatert kunnskap
om tilstanden i det norske utdanningssystemet.
Målet for Utdanningsdirektoratet er å sikre barnehagebarns, elevers og lærlingers
rettigheter til likeverdig opplæring av høy kvalitet. For mer informasjon, se
Utdanningsdirektoratets nettside: www.udir.no.

1.2 Kunngjøring
Anskaffelsen er kunngjort i Mercell-portalen torsdag 23.08.2018.

1.3 Anskaffelsens bakgrunn, formål og omfang
Bakgrunn og formål
Videreutdanningstilbud for lærere
I Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem
mot 2025 legges rammene for den nasjonale satsingen på videreutdanning for lærere.
Strategien er utviklet i et samarbeid mellom KS, arbeidstakerorganisasjonene, lærerutdanningene og Kunnskapsdepartementet. Videreutdanning for lærere og skoleledere
skal bli en varig satsing, slik at planlegging av videreutdanning i skolene og utvikling av
tilbud ved universiteter og høyskoler kan inngå i de årlige rutinene over lenger tid.
Med strategien gis det forutsigbare rammer for satsingen på videreutdanning for lærere,
med tilstrekkelig rom for å sikre fleksibilitet. I strategien legges det opp til et tiårsløp for
å sikre fordypning i fag med nye krav til kompetanse.
Målgruppen for videreutdanningstilbudene for lærere er lærere i grunnskolen og
videregående opplæring, lærere som underviser voksne på disse nivåene, og lærere i
kulturskoler.
Lærerspesialistutdanning
Dyktige lærere som ønsker en karriereutvikling med nye utfordringer, forsvinner ofte ut
av klasserommet. Noen går over i skoleadministrasjon, andre helt ut av skolen.
Regjeringen ønsker å beholde gode lærere i klasserommet slik at de kan bidra til mer
læring for elevene.
Med bakgrunn i dette har Utdanningsdirektoratet i tråd med strategien Lærerløftet - På
lag for kunnskapsskolen gjennomført en pilotering av nye karriereveier for lærere i form
av lærerspesialister. Målsettingen er å gi utviklingsmuligheter til lærere som ønsker nye
utfordringer og profesjonell videreutvikling, samtidig som de fortsetter arbeidet i
klasserommet. Spesialister i skolen skal blant annet være dyktige i fag og fagdidaktikk,
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veiledning og skoleutvikling. På den måten kan de bidra til kollektiv kunnskapsutvikling i
skolen innenfor sitt fagområde.
Målgruppen for lærerspesialistutdanningen er lærere med 60 studiepoeng i
spesialiseringsfaget/fagområdet.
Omfang av videreutdanning for lærere og lærerspesialistutdanningen
Utlysningen gjelder utvikling og gjennomføring av omlag 25-35 videreutdanningstilbud
for lærere og 4-7 lærerspesialistutdanningstilbud. Det er gitt et anslag på antall
studietilbud innen hvert fagområde for hver ordning i punkt 5.
For videreutdanningstilbud for lærere ble det for praktisk-estetiske fag og naturfag gitt
tilsagn til UH-institusjoner for en treårsperiode i november 2015. For programmering og
begynneropplæring ble gitt tilsagn til UH-institusjoner om tilbud til lærere for ett år i
desember 2017. Direktoratet ønsker å inngå avtaler om studietilbud i disse fagene for en
ny periode, med start studieåret 2019/2020.
For lærerspesialistutdanning ønsker direktoratet å inngå avtaler om tilbud i fagene norsk
og profesjonsfaglig digital kompetanse for en ny periode med start studieåret 2019/2020.
Spesialpedagogikk er et nytt emne der det skal opprettes tilbud både for videreutdanning
for lærere og for lærerspesialistutdanning. Bakgrunnen for dette er nærmere beskrevet i
oppdragsbrev 36-17 og 35-17 til Utdanningsdirektoratet: «Spesialpedagogisk
kompetanse på alle skoler kan føre til at den reelle målgruppen for spesialundervisning
vil identifiseres bedre, og til at kvaliteten i opplæringen blir bedre. Ansatte med
spesialpedagogisk kompetanse kan gi veiledning til lærere og annet personale som
hjelper til i spesialundervisningen i skolene. Tiltaket vil også gjøre skolene bedre i stand
til å gi tilpasset opplæring og mer målrettet tidlig innsats i ordinær undervisning».
For alle tilbudene som nå utlyses ønsker direktoratet å inngå avtaler for en treårsperiode. Det betyr at videreutdanningene første gang tilbys studieåret 2019/2010 og
siste gang 2021/2022.
Økonomi
Tilskuddet for utvikling av ett nytt videreutdanningstilbud for lærere er på kr 200 000.
Dersom tilbudet er helt nettbasert kan det gis det et utviklingstilskudd på opp til
kr 500 000 på bakgrunn av innsendt budsjett.
For lærerspesialistutdanningen får institusjonene kr 700 000 for å utvikle nye
fagplaner/studieplaner pr tilbud og legge til rette for gjennomføring av studiene.
Den økonomiske godtgjøringen for gjennomføringen av studiet vil bygge på gjeldende
refusjonsordning for tilskudd til tilbyderne av videreutdanning for lærere i Kompetanse
for kvalitet. For studieåret 2018/2019 er grunntilskuddet kr 740 000 (som skal dekke de
10 første studentene) og det studentavhengige tilskuddet kr 23 400 fra deltaker nr. 11
og oppover. Refusjonssatsene har de siste årene blitt prisjustert hvert år. Igangsetting av
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tilbud forutsetter minimum 5 deltakere som har fått tilbud om å delta i vikar- eller
stipendordningen. Et enkelt tilbud vil da utløse mellom kr 740 000 (for tilbud med 5
deltakere) og kr 1 325 000 (for tilbud med 35 deltakere) pr. år.
Stortinget bevilger midler for ett år av gangen. Dersom Stortinget eller Kunnskapsdepartementet ikke bevilger/tildeler penger til videreutdanningstilbud for et budsjettår,
skal partene bli enige om en avvikling som i størst mulig grad ivaretar begge parters
interesser.
Forvaltning og oppfølging
Lærerne søker studietilbudet via Utdanningsdirektoratets søkeportal og søker samtidig
om finansiering. Skoleeierne behandler lærernes søknader, dvs godkjenner eller avslår
og prioriterer mellom de godkjente søknadene. Bare godkjente søknader behandles av
direktoratet. Institusjonene vil etter direktoratets søknadsbehandling få tilgang til
informasjon om hvilke lærere som er fordelt til deres studietilbud. Institusjonene har
ansvar for opptak til studietilbudene.
Utdanningsdirektoratet vil følge opp utviklingen og kvaliteten i tilbudene i samarbeid med
institusjonene. Det vil eksempelvis kunne skje gjennom møter med institusjonen,
rapportering, brukerundersøkelser, institusjonenes og regionens egen evaluering og
nasjonale evalueringer. Det forutsettes at institusjonene deltar på relevante samlinger for
tilbyderne av videreutdanning for lærere i Kompetanse for kvalitet. Den enkelte
institusjon har ansvar for å rapportere på antall deltakere som fullfører studieløpet og
består eksamen.
Bakgrunnsdokumenter
Videreutdanningstilbudene for lærere:
https://www.regjeringen.no/contentassets/731323c71aa34a51a6febdeb8d41f2e0/kd_ko
mpetanse-for-kvalitet_web.pdf
Lærerspesialistutdanningen:
https://www.udir.no/larerspesialister
Fullstendig beskrivelse av leveransen følger av punkt 6 - Kravspesifikasjon.
«Skjema for hvert enkelt tilbud» skal benyttes i leveransens pkt 2.
Utdanningsdirektoratet tar forbehold om politiske beslutninger som kan medføre
endringer i oppdragets omfang.

1.4 Deltilbud
Det er adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget.

1.5 Alternative tilbud
Oppdragsgiver godtar ikke alternative tilbud.
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1.6 Tidsfrister og framdriftsplan for konkurransen
Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:
Aktivitet

Dato

Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget

10 dager før
tilbudsfrist

Rettelser, endringer og tilleggsinformasjon

5 dager før
tilbudsfrist

Frist for å levere tilbud

05.10.2018
klokken 12:00

Tilbudsåpning

05.10.2018

Vurdering av tilbud

Uke 41 - 44

Valg av tilbyder og meddelelse om tildeling

Uke 45 - 46

Karenstid 10 dager
Tilbudets vedståelsesfrist 90 dager

03.01.2019

Avtaleinngåelse

Uke 48 - 49

Avtalens varighet

31.12.2022

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter åpning av tilbudene er foreløpige.

1.7 Kommunikasjon og informasjon
Oppdragsgivers kontaktperson er Jørgen Nicolaysen når det gjelder videreutdanning for
lærere og Anne Eie når det gjelder lærerspesialistutdanning.
All kommunikasjon i prosessen skal foregå via Mercell, og blir loggført. Når man som
tilbyder er logget inn på konkurransen, skal man velge fanebladet «Kommunikasjon».
Klikk deretter på symbolet «Ny melding». Skriv inn informasjon til oppdragsgiver og
trykk deretter på symbolet «Send». Oppdragsgiver mottar så meldingen.
Oppdragsgiver besvarer spørsmål fra alle tilbydere (anonymisert) som en tilleggsinformasjon under fanebladene «Forespørsel» og deretter «Tilleggsinformasjon». Hvis
tilbyderen trenger veiledning i bruk av Mercell-portalen, ta kontakt på e-post:
support@mercell.com eller telefon: 21 01 88 60.

2

REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN
OG KRAV TIL TILBUD

2.1 Anskaffelsesprosedyre
Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016
(LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I og del III.
Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren åpen anbudskonkurranse, jfr. FOA
§ 13-1(1).
I denne konkurransen er det ikke anledning til å forhandle. Det er følgelig ikke anledning
til å endre tilbudet etter tilbudsfristens utløp. Videre gjøres det oppmerksom på at tilbud
som inneholder vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene skal avvises etter forskrift
om offentlige anskaffelser § 24-8(1) b. Oppdragsgiver kan avvise tilbud som inneholder
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avvik fra anskaffelsesdokumentene, uklarheter eller lignende som ikke må anses
ubetydelige, jfr. forskriftens § 24-8(2) a.
Leverandøren oppfordres derfor på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette
konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter gjennom
Mercell.

2.2 Krav til lønns- og arbeidsvilkår
Kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i
samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår av 8. februar 2008 nr. 112.

2.3 Offentlighet og taushetsplikt
For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder
offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller
kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og
forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf.
FOA § 7-4, jf. forvaltningsloven § 13.
Tilbyderne skal levere en utgave av tilbudet hvor forretningshemmeligheter er sladdet.
Oppdragsgiver vurderer uavhengig av dette hvorvidt opplysningene skal unntas fra
offentlighet ved en innsynsbegjæring.

2.4 Konfidensialitet og behandling av personopplysninger
Alle opplysninger Tilbyder får kjennskap til gjennom forespørselen og under
utarbeidelsen av tilbud, behandles konfidensielt. Tilbyder skal ikke offentlig kommentere
denne forespørselen uten først å ha innhentet Oppdragsgivers skriftlige samtykke.
Personopplysninger som behandles i Mercell, skal kun brukes til å håndtere prosessene i
konkurransen. Utdanningsdirektoratet er behandlingsansvarlig for personopplysningene
og Mercell er databehandler, se personopplysningsloven.
I lys av GDPR bes Tilbyder om ikke å inngi personopplysninger som ikke er nødvendig for
Oppdragsgiver i forbindelse med anbudskonkurransen.

2.5 Rettelser, suppleringer eller endringer i
konkurransegrunnlaget
Innen tilbudsfristens utløp kan Oppdragsgiver foreta rettelser, suppleringer eller
endringer i konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter.
Rettelser, tilleggsinformasjon, endringer og svar på spørsmål vil bli sendt til alle som har
meldt sin interesse i Mercell. Tilleggsinformasjon er tilgjengelig under fanebladet
«Forespørsel», og deretter under fanebladet «Tilleggsinformasjon». Leverandørene vil
også motta en e-post med en link til tilleggsinformasjonen.
Ved en revisjon av konkurransen vil dette vises som en ny versjon.
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2.6 Endre og tilbakekalle tilbud
Et tilbud kan endres inntil utløp av tilbudsfristen ved å gå inn i Mercell-portalen, åpne
eget tilbud, gjøre endringer og levere på nytt. Det sist leverte tilbudet regnes som det
endelige. Tilbakekalling av tilbud gjøres også via Mercell-portalen.

2.7 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse
Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen eller forkaste samtlige tilbud dersom det
foreligger saklig grunn for det.

2.8 Avgjørelse av konkurransen
Alle tilbyderne vil samtidig, og i rimelig tid før kontrakt inngås, bli varselet om
Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt. Meldingen vil inneholde
en begrunnelse for valget av tilbud.
Det vil påløpe en karenstid på minimum 10 dager etter tildeling, før kontrakt signeres.

3 KVALIFIKASJONSKRAV
For å kunne få sitt tilbud vurdert må tilbyderen fylle ut det elektroniske
egenerklæringsskjemaet (ESPD) i Mercell.

3.1 Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)
Som en foreløpig dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, og at det ikke
foreligger avvisningsgrunner og eventuelt oppfyllelse av utvelgelseskriterier, skal tilbyder
fylle ut ESPD skjema i Mercell.
Oppdragsgiver kan på ethvert tidspunkt i konkurransen be tilbyderen levere alle eller
deler av dokumentasjonsbevisene dersom det er nødvendig for å sikre at konkurransen
gjennomføres på riktig måte.

3.2 Nasjonale avvisningsgrunner
I henhold til ESPD del III: Avvisningsgrunner, seksjon D: «Andre avvisningsgrunner som
er fastsatt i den nasjonale lovgivingen i oppdragsgiverens medlemsstat» De norske
anskaffelsesreglene går lenger enn hva som følger av avvisningsgrunnene angitt i EUs
direktiv om offentlige anskaffelser og i standardskjemaet for ESPD. Det presiseres derfor
at i denne konkurransen gjelder og alle avvisningsgrunnene i anskaffelsesforskriftens
§ 24-2, inkludert de rent nasjonale avvisningsgrunnene.
Følgende av avvisningsgrunnene i anskaffelsesforskriften § 24-2 er rent nasjonale
avvisningsgrunner:
• §24-2(2). I denne bestemmelsen er det angitt at oppdragsgiver skal avvise en
leverandør når han er kjent med at leverandøren er rettskraftig dømt eller har
vedtatt et forelegg for de angitte straffbare forholdene. Kravet til at oppdragsgiver
skal avvise leverandører som har vedtatt forelegg for de angitte straffbare
forholdene er et særnorsk krav.
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•

24-2(3) bokstav i. Avvisningsgrunnen i ESPD skjemaet gjelder kun alvorlige feil i
yrkesutøvelsen, mens den norske avvisningsgrunnen også omfatter andre
alvorlige feil som kan medføre tvil om leverandørens yrkesmessige integritet.

•

3.3 Samlet angivelse for alle kvalifikasjonskrav i ESPD skjemaet
I denne konkurransen kan leverandørene i ESPD skjemaet gi en samlet erklæring om at
han oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som fremkommer av dette
konkurransegrunnlaget. Dette gjøres i ESPD skjemaets del IV seksjon a.

3.4 Beskrivelse av kvalifikasjonskravene
Krav til tilbyder

Krav til dokumentasjon

Tilby en eller flere av hovedtypene

Henvisning til institusjonens nettside med omtale

lærerutdanning i Norge, siden
av lærerutdanningen som institusjonen tilbyr eller
videreutdanning for lærere bygger på til medlemskap i UHR-Lærerutdanning.
grunnutdanning av lærere
Være á jour med innbetaling av

Skatteattest, ikke eldre en 6 mnd. (gjelder for

skatt, arbeidsavgift og
merverdiavgift.

norske tilbydere).

Ha en finansiell stilling som gjør det
mulig for oppdragsgiver å ha et
samarbeide med tilbyder i hele

Virksomhetens siste årsberetning til
Brønnøysundregisteret og nyere opplysninger som
har relevans til virksomhetens regnskapstall.

avtaleperioden.

Framleggelse av virksomhetens årsregnskap eller
utdrag av dette.

Være registrert i et foretaksregister,
Norske selskaper: Firmaattest
faglig register eller et handelsregister Utenlandske selskaper: Bekreftelse på at selskapet
i den staten tilbyderen er etablert.
er registrert i et foretaksregister, faglig register
eller et handelsregister i den staten tilbyderen er
etablert.
HMS egenerklæring

HMS-egenerklæring signert av daglig leder og
representant for ansatte.

Et tilfredsstillende
kvalitetssikringssystem

Redegjørelse for virksomhetens
kvalitetssikringssystem/-styringssystem.

Leverandøren må ha kapasitet som
sannsynliggjør at leverandøren kan
gjennomføre oppdrag, blant annet
ved at de har nok bemanning (mer
enn 5 ansatte).

Generell informasjon om firmaet, med opplysninger
om antall ansatte og organisering.

Dersom tilbyderen har saklig grunn til ikke å fremlegge den dokumentasjon
oppdragsgiver har krevd, kan han dokumentere sin økonomiske og finansielle kapasitet
ved å fremlegge ethvert annet dokument som oppdragsgiver anser egnet.
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4 KRAVSPESIFIKASJON

4.1 Krav til oppdraget
Generelle føringer for videreutdanningstilbudene for lærere og
lærerspesialistutdanningen
Det forutsettes at videreutdanningstilbudene for lærere og lærerspesialistutdanningen er
relevante, forsknings- og praksisbaserte, og at de gjennomføres med høy faglig kvalitet.
Tilbudene skal gjennomføres med en organisering som er tilpasset arbeids- og
studiesituasjonen til deltakerne som er lærere i arbeid.
Tilbudene skal være forankret i lov, forskrifter, nasjonale retningslinjer for fagområdene i
lærerutdanningene, læreplanverket for grunnopplæringa og andre relevante
styringsdokumenter.
Utdanningsdirektoratet ber om at følgende blir ivaretatt for det enkelte tilbud:
•

Fagplanen/studieplanen som utvikles skal gi uttrykk for læringsutbytte til
kandidatene når det gjelder kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

•

Fagplanen/studieplanen for studiet skal inneha ett eller flere arbeidskrav om
kunnskapsdeling i eget kollegium og utprøving av ny faglig kunnskap.

•
•

Tilbudet skal øke kandidatenes profesjonsfaglige digitale kompetanse.
Tilbudet skal være praksisrettet, og kandidatenes yrkespraksis skal benyttes som

•

en del av refleksjonsgrunnlaget i studiet.
Tilbudene skal i hovedsak kunne gjennomføres som nasjonale, fleksible studier og

•

være organisert med inntil tre fellessamlinger pr. semester i tillegg til nettbasert
organisering. Dette omfatter både studieadministrative, pedagogiske og faglige
bruksområder. Det er også mulig å ha helt nettbaserte tilbud.
Institusjonene skal gjennomføre interne evalueringer for å utvikle kvalitet og
relevans i tilbudet.

Videreutdanningstilbud for lærere
Når det gjelder tilbudene i undervisningsfag gis det følgende føringer for innholdet:
•

Studiene skal ha solid faglig og fagdidaktisk innhold og omfatte kunnskap om
varierte arbeidsmåter i faget.

•

Kandidatene skal få erfaring med analyse av og arbeid med læreplanen i faget og
innholdet i den pågående fagfornyelsen.
Tilpasset opplæring skal være en integrert del av arbeidsmåten i faget.
Tilbudene skal ta opp vurdering av elevenes læringsutbytte, hvordan vurdering
kan brukes som redskap for læringsprosessen, kjennskap til pedagogisk bruk av
ulikt kartleggingsverktøy og ta opp elevmedvirkning knyttet til utvikling av
kompetanse i fag og god vurderingspraksis.
Tilbudene skal legge til rette for refleksjon om hva den digitale utviklingen betyr
for fagets innhold og arbeidsmetoder, samt gi kandidatene erfaring med å
anvende digitale ressurser for å oppnå fagenes kompetansemål.

•
•

•

•

Tilbudene skal tilrettelegges slik at kandidatene kan benytte sin praksiserfaring til
drøfting og refleksjon om hvordan undervisningen i faget kan videreutvikles
gjennom god planlegging og gjennomføring (didaktisk fokus på faget).
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Momentene skal fremkomme av fagplanen/studieplanen som skal utvikles og godkjennes
av institusjonen og publiseres på institusjonenes hjemmesider innen 20. januar 2019.
Denne informasjonen danner grunnlaget for lærernes søkning for studieåret 2019/2020.
Videreutdanningstilbudene skal ha et omfang på 30 stp, enten på nivå 1 (de første 30 stp
for lærere som ikke har studiepoeng i faget fra før) eller på nivå 2 (de neste 30 stp opp
til 60 stp). Tilbudene skal ha to moduler à 15 stp, hvorav den ene modulen gjennomføres
i høstsemesteret mens den andre gjennomføres i vårsemesteret. Tilbudet i
programmering skal være på 15 stp.
Tilbudene i undervisningsfagene skal fortrinnsvis ha som målgruppe lærere på 1-7. trinn,
5-10. trinn eller 8-13. trinn. Tilbudene kan ha lærere på 1-10. trinn som målgruppe hvis
det anses som formålstjenlig. Dersom man søker om tilbud for målgruppe 1-10. trinn,
må det ut fra deltakernes behov kunne legges opp til et differensiert opplegg for 1-7.
trinn og 5-10. trinn internt i tilbudene.
Tilbudene kan enten være nasjonale helt nettbaserte tilbud eller nasjonale kombinerte
nettbaserte og samlingsbaserte tilbud med inntil tre fysiske samlinger pr. semester.
Programmering utlyses kun som helt nettbaserte tilbud (uten fysiske fellessamlinger på
institusjonen).
Tilbudene i Kompetanse for kvalitet har vanligvis en kapasitet på 35 studieplasser pr
klasse, hvis ikke behov for spesialrom tilsier en annen klassestørrelse. Helt nettbaserte
tilbud har 50 studieplasser pr klasse.
Kunst og håndverk, Mat og helse, Kroppsøving og Musikk: Det kan søkes
om tilbud på nivå 1 for lærere på 1-7. trinn, 5-10. trinn eller 1-10. trinn. For tilbud
for 1.-10. trinn må det legges opp til differensiert opplegg for 1-7. trinn og 5-10.
trinn internt i tilbudet, ut fra deltakernes behov.
Naturfag: Det kan søkes om tilbud på nivå 1 og 2 på 1-7. trinn, 5-10. trinn og 813. trinn (med vekt på fellesfaget i videregående opplæring).
Begynneropplæring: Det kan søkes om tilbud på nivå 1. Studietilbudene skal
være rettet mot lærere i grunnskolen som ikke har studiepoeng i emnet fra før og
være rettet mot 1.-7. trinn. Studiet skal gi lærere som allerede jobber i skolen
oppdatert og forskningsbasert kompetanse i begynneropplæring, med særlig vekt
på lesing, skriving og regning. Tilbudene skal legge vekt på lærernes kompetanse
til å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter og ivareta prinsippet om tidlig
innsats. Det faglige innholdet skal henge sammen med den planlagte utviklingen
av lærerspesialistutdanningene i begynneropplæring og kunne ses i sammenheng
med videreutdanningstilbudene i lesing, skriving og regning som grunnleggende
ferdigheter. Tilbyderne må være beredt på å kunne gjøre rede for hvordan studiet
kan tilpasses lærere som har studiepoeng i Grunnleggende lese, skrive- og
matematikkopplæring (GLSM) fra sin grunnutdanning som lærer. Minst ett tilbud
bør gis som et rent nettbasert tilbud, som også kan tas i bruk som etterutdanning.
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Programmering: Studiet skal ha et omfang på 15 stp. fordelt på to moduler à
7,5 stp. Studiet kan gå over ett eller to semestre. Tilbudene skal ikke være
tilknyttet bestemte fag i skolen. Det kan søkes om tilbud på 1-7. trinn, 5-10. trinn
eller 8-13. trinn. Tilbudene kan også ha lærere på 1-10. eller alle skolens trinn
som målgruppe hvis det anses som formålstjenlig. Tilbudene skal være på
begynnernivå for lærere uten tidligere kjennskap til programmering. Studiet skal
styrke lærernes kompetanse i programmering og gi dem innsikt i mulighetene
som bruk av modellering og koding i skolen kan gi.
Studiet kan gi bakgrunn for å undervise i forsøkslæreplanene valgfag
programmering, men også bruk av modellering og koding i ordinære
undervisningsfag.
Tilbudene skal være helt nettbaserte. Minst ett av tilbudene skal også kunne
benyttes til etterutdanning.
Spesialpedagogikk: Videreutdanningen skal gi deltagerne økt spesialpedagogisk
kompetanse om hvordan læreren tidlig kan avdekke ulike vansker og iverksette
tiltak raskt. I tillegg skal videreutdanningen gi økt kompetanse som kan bidra til
at barn og unge som har behov for særskilt tilrettelagte tiltak, herunder spesialundervisning, får et tilbud av høy kvalitet og opplever økt inkludering. Målgruppen
skal være lærere i grunnskolen og i videregående skole. Det kan søkes om tilbud
på nivå 1 for lærere på 1-7. trinn, 5-10. trinn, 8-13. trinn eller 1-10. trinn. For
tilbud for 1.-10. trinn må det legges opp til differensiert opplegg for 1-7. trinn og
5-10. trinn internt i tilbudet, ut fra deltakernes behov. Det faglige innholdet i
videreutdanningstilbudene skal henge sammen med den planlagte utviklingen av
tilsvarende lærerspesialistutdanningene i begynneropplæring og i spesialpedagogikk. Minst ett tilbud bør gis som et rent nettbaserte tilbud, som også kan
tas i bruk som etterutdanning.
Ut fra erfaringer de siste årene mht. etterspørsel tas det sikte på at det for de ulike
fagene/emnene velges et antall tilbud slik:
• Kroppsøving 2 tilbud
• Kunst og håndverk 2 tilbud
• Mat og helse 2 tilbud
• Musikk 2 tilbud
• Naturfag 8-12 tilbud
• Begynneropplæring 3-5 tilbud
• Programmering (15 stp) 3-6 tilbud
• Spesialpedagogikk 3-4 tilbud
Antallet tilbud som er oppgitt er veiledende. Direktoratet kan fravike fra dette.

Lærerspesialistutdanningene
Lærerspesialistutdanningene skal utvikles med utgangspunkt i føringene som gjelder for
lærerspesialistfunksjonen.
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Alle spesialistutdanningene skal omfatte fordypning i fag og fagdidaktikk, og i tillegg
inneholde temaer som analyse, aksjonsforskning, skoleutvikling, veiledning og kollektiv
profesjonsutvikling, samt utprøving og læring i praksis.
Studiet skal ha arbeidskrav som innebærer at studentene skal utvikle og utforske egen
undervisningspraksis, i tillegg til å igangsette utviklingsprosesser på egen skole. Studiet
skal gi studenten kompetanse som setter dem i stand til å ha en pådriverrolle i arbeidet
med å styrke det kollektive profesjonsfellesskapet og videreutvikle skolen som lærende
organisasjon. For at dette skal kunne realiseres for den enkelte lærer som tar spesialistutdanning, er det nødvendig at skoleleder og skoleeier tilrettelegger for gjennomføring av
studiet og de arbeidskravene som stilles. Det forutsettes derfor at tilbyder informerer
deltakende skoleeiere om forventninger til tilrettelegging.
Videreutdanningstilbudene skal være relevante, forsknings- og praksisbasert, og
gjennomføres med høy faglig kvalitet. Tilbudene skal gjennomføres med en organisering
som er tilpasset arbeids- og studiesituasjonen til deltakerne.
Lærerspesialistutdanningene skal omfatte 60 stp. over to år, og skal være på
mastergradsnivå med de kravene som følger av dette. Det faglige nivået, både ved
opptak og endt studium, skal være slik at målsettingene med lærerspesialistordningen
ivaretas.
Tilbudene i undervisningsfagene skal fortrinnsvis ha som målgruppe lærere på 1-7. trinn,
5-10. trinn eller 8-13. trinn. Tilbudene kan ha lærere på 1-10. trinn som målgruppe hvis
det anses som formålstjenlig. Dersom man søker om tilbud for målgruppe 1-10. trinn,
må det ut fra deltakernes behov kunne legges opp til et differensiert opplegg for 1-7.
trinn og 5-10. trinn internt i tilbudene.
Tilbudene kan enten være nasjonale helt nettbaserte tilbud eller nasjonale kombinerte
nettbaserte og samlingsbaserte tilbud med inntil tre fysiske samlinger pr. semester.
Hvert tilbud skal ha en kapasitet på minst 35 deltakere, hvis ikke behov for spesialrom
tilsier en annen klassestørrelse. Helt nettbaserte tilbud har 50 studieplasser pr klasse.
Utvikling og gjennomføring av lærerspesialistutdanningene skal ses i sammenheng med
de øvrige spesialistutdanningene knyttet til piloteringen av lærerspesialistfunksjonen. Det
forventes at tilbyderne bidrar med erfaringsdeling blant annet med den partssammensatte arbeidsgruppa som følger opp piloteringen, med andre tilbydere av
lærerspesialistutdanning og på erfaringskonferanser.
Spesialpedagogikk: Videreutdanningen skal gi deltagerne økt spesialpedagogisk
kompetanse om hvordan skolen tidlig kan avdekke ulike vansker og iverksette
tiltak raskt. I tillegg skal videreutdanningen gi økt kompetanse som kan bidra til
at barn og unge som har behov for særskilt tilrettelagte tiltak, herunder spesialundervisning, får et tilbud av høy kvalitet og opplever økt inkludering. For øvrig
ber vi om at føringer i rapporten «Utdanning og forskning i spesialpedagogikk –
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veien videre», rapport fra Ekspertgruppen for spesialpedagogikk, 2014 legges til
grunn for utviklingen av tilbudet. Målgruppen skal være lærere i grunnskolen og i
videregående skole med fordypning i spesialpedagogikk (60 stp.).
Norsk (med vekt på lesing og skriving)
Målgruppen er lærere på barnetrinnet og ungdomstrinnet. Det kan søkes om
tilbud på 1-7. trinn og 5-10. trinn på masternivå. Målgruppen er lærere med
fordypning i faget (60 stp.).
Profesjonsfaglig digital kompetanse: Det er ønskelig at spesialistutdanningen
inneholder komponenter/moduler som sikrer en viss bredde i spesialiseringen, slik
at lærerspesialisten kan fungere som veileder og utviklingsagent i PfDk i skolen og
for andre lærere, både innenfor eget fag og på tvers av fag. (jf oppdragsbrev
20/17) 1.-13. trinn. Utdanningen skal være basert på rammeverket for
Profesjonsfaglig digital kompetanse. Målgruppen er lærere med 30 stp. fordypning
i IKT/profesjonsfaglig digital kompetanse eller tilsvarende dokumentert
realkompetanse, og i tillegg 60 studiepoeng i et skolefag.
Ut fra erfaringer de siste årene mht etterspørsel tas det sikte på at det for de ulike
fagene/emnene velges et antall tilbud slik:
•
•

Spesialpedagogikk, 1 tilbud
Norsk (med vekt på lesing og skriving), 1-2 tilbud

• Profesjonsfaglig digital kompetanse, 1-2 tilbud
Antallet tilbud som er oppgitt er veiledende. Direktoratet kan fravike fra dette.

4.2 Opsjon
Utdanningsdirektoratet har opsjon på å utvide målgruppen og utvide kapasiteten pr
tilbud og antall klasser innenfor avtaleperioden/opsjonstiden.
Utdanningsdirektoratet ønsker å avtale en opsjon som gjelder eventuell forlengelse av
hele eller deler av oppdraget ett år til og med studieåret 2022/2023. Utdanningsdirektoratet vil ta stilling til om opsjonen skal utløses innen utgangen av desember 2021.
Utvidelser og forlengelser skal skje etter dialog med Oppdragstaker.

4.3 Framdrift og rapportering
Videreutdanningstilbudene for lærere i Kompetanse for kvalitet vil bli evaluert i
fremtidige deltakerundersøkelser. Lærerspesialistutdanningene vil bli evaluert underveis.

5 TILDELINGSKRITERIER
Utdanningsdirektoratet vil foreta en utvelgelse av søknader om nye tilbud og gi
tilbakemelding til institusjonene i henhold til framdriften angitt i pkt 1.6.

Videreutdanningstilbud for lærere
Søknadene vil bli vurdert ut fra følgende kriterier i prioritert rekkefølge:
• Fagkompetanse ved institusjonen
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•
•

Oppdragsforståelse og faglig innhold i tilbudet
Erfaring med tilsvarende/lignende tilbud innenfor samme fagområde og
gjennomføringsevne

Utdanningsdirektoratet vil foreta en samlet vurdering av hvilke tilbud innenfor de enkelte
fagene/emnene som gir en best mulig nasjonal geografisk spredning og tilgjengelighet
for lærerne. Tildelingen vil bli foretatt ut fra en samlet vurdering av søknadene for å sikre
at nasjonale mål og føringer fra regjeringen blir oppfylt. Fordelingen mellom tilbud på
nivå 1 og nivå 2 og fordelingen av tilbud på 1-7. trinn, 5-10. trinn, 8-13. trinn og ev 110. trinn vil bli vurdert.
Utdanningsdirektoratet vil evn. ha dialog med EVU-regionene for bistand når det gjelder
prioriteringer mellom søknader fra regionen.

Lærerspesialistutdanningene
Søknadene vil bli vurdert ut fra følgende kriterier i prioritert rekkefølge:
•
•

Fagkompetanse ved institusjonen
Oppdragsforståelse og faglig innhold i tilbudet

•

Erfaring med tilsvarende/lignende tilbud og gjennomføringsevne

Utdanningsdirektoratet vil foreta en samlet vurdering av hvilke tilbud innenfor de enkelte
fagene/emnene som gir en best mulig nasjonal geografisk spredning og tilgjengelighet
for lærerne. Tildelingen vil bli foretatt ut fra en samlet vurdering av søknadene for å sikre
at nasjonale mål og føringer fra regjeringen blir oppfylt. Fordelingen mellom tilbud på 17. trinn, 5-10. trinn, 8-13. trinn og evt 1-10. trinn vil bli vurdert.

5.1 Beskrivelse av tildelingskriteriene
Informasjon/krav til dokumentasjon under tildelingskriteriene under skal fylles inn i
vedlagte skjema.

Videreutdanningstilbud for lærere
Tildelingskriterier

Krav til dokumentasjon

Vekt
%

Fagkompetanse ved institusjonen

I tilbudet skal institusjonen beskrive
fagkompetansen på temaet ved
institusjonen og omfang av ressurser

40 %

som settes inn for å utvikle og
gjennomføre tilbudet.
Oppdragsforståelse og faglig innhold i
tilbudet

I tilbudet skal institusjonen beskrive
40 %
hvordan de vil utvikle og gjennomføre
videreutdanningstilbudet: evn.
samlinger, aktiviteter, metodikk,
temaer og kopling til deltakernes
praksis og utvikling av denne.
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Erfaringer med tilsvarende/lignende tilbud I tilbudet skal institusjonen beskrive
innenfor samme fagområde og
erfaringer med tilsvarende tilbud,
gjennomføringsevne

20 %

både innenfor rammen av
Kompetanse for kvalitet og øvrig
videreutdanning, og gi en generell
beskrivelse av gjennomføringsevne.

Lærerspesialistutdanningene
Tildelingskriterier

Krav til dokumentasjon

Vekt
%

Fagkompetanse ved institusjonen

I tilbudet skal institusjonen beskrive

40 %

fagkompetansen på temaet ved
institusjonen og omfang av ressurser
som settes inn for å utvikle og
gjennomføre tilbudet.
Oppdragsforståelse og faglig innhold i
tilbudet

I tilbudet skal institusjonen beskrive
40 %
hvordan de vil utvikle og gjennomføre
lærerspesialistutdanningen med
utgangspunkt i føringene som gjelder
for lærerspesialistfunksjonen slik at
målsettingene med
lærerspesialistordningen ivaretas ved
endt studium. Dette omfatter
beskrivelse av tilrettelegging og
omfang av innhold knyttet til temaer
som analyse, aksjonsforskning,
skoleutvikling, veiledning og kollektiv
profesjonsutvikling og beskrivelse av
tilrettelegging for studentenes
utprøving og læring i praksis.

Erfaringer med tidligere/lignende tilbud og I tilbudet skal institusjonen beskrive
gjennomføringsevne
erfaringer med tilsvarende tilbud,
både innenfor rammen av
Kompetanse for kvalitet og øvrig
videreutdanning, og gi en generell
beskrivelse av gjennomføringsevne.

5.2 Vurderingsmetode
Alle tilbudene blir vurdert etter en poengskala fra 1-10, og deretter beregnet i forhold til
tildelingskriterienes vekting.
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6 INNLEVERING AV TILBUD OG TILBUDSUTFORMING
6.1 Innlevering av tilbud
Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell, www.mercell.no innen tilbudsfristen.
Leverandører som ikke er brukere hos Mercell, eller har spørsmål knyttet til
funksjonalitet i verktøyet, kan ta kontakt med Mercell Support på tlf: 21 01 88 60 eller
på e-post til: support@mercell.com.

6.2 Forbehold og avvik
Eventuelle forbehold/avvik må fremgå tydelig i tilbudsbrevet. Disse skal være klart og
entydig angitt og kunne vurderes uten at Oppdragsgiver må ta kontakt med Tilbyder.
Forbehold som ikke lar seg kostnadsberegne vil kunne føre til at Tilbudet ansees som
ufullstendig og kan bli avvist.

6.3 Språk
Samtlige dokumenter, og annen kommunikasjon knyttet til Tilbudet, skal være på norsk.
Det er adgang til levere vedlegg/dokumentasjon på engelsk, svensk eller dansk der hvor
dokumentasjon ikke finnes på norsk.
Vedlegg på øvrige språk skal følges av autorisert oversettelse til ett av de tillatte
språkene, primært norsk.

6.4 Elektronisk signatur
Tilbyderen vil under innlevering av tilbudet bli bedt om en elektronisk signatur for å
bekrefte at det er en aktuell tilbyder som har sendt inn tilbudet. Elektronisk signatur kan
skaffes på www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.
Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur, slik at
denne prosessen settes i gang så snart som mulig.

6.5 Tilbudets utforming
Tilbudet skal levere etter den utforming som Mercell angir for innleveringen.
Tilbudet må leveres som ett samlet dokument, og organiseres på følgende måte:
1. Tilbudsbrev
Brevet skal være datert og signert av representant for tilbyderen. Eventuelle forbehold
eller merknader til avtaleutkastet skal stå her. Tilbyder skal oppgi eventuelle
konsekvenser om forbeholdene ikke blir tatt til følge.
2. Beskrivelse av hvert enkelt tilbud. Vedlagte «Skjema for hvert enkelt tilbud»
skal brukes.
Institusjonene kan søke om både videreutdanningstilbud og lærerspesialistutdanning
innenfor samme fag/emne.
Institusjonen skal i skjemaet kort beskrive
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•
•
•

Studiestedet
Organiseringen, om det er helt nettbasert eller delvis nettbasert med samlinger,
og om det kan benyttes som etterutdanningstilbud.
Kapasitet og antall klasser

•

Fagkompetansen ved institusjonen på temaet og omfang av ressurser som skal
settes inn for å utvikle og gjennomføre tilbudet

•
•

Oppdragsforståelse og faglig innhold i studietilbudet
Erfaringer med tilsvarende/lignende tilbud innenfor samme fagområde og
gjennomføringsevne
Nøkkelinformasjon om studietilbudet til bruk i studiekatalogen

•

3. Sladdet utgave at tilbudet
Tilbyder har kun anledning til å sladde de delene av tilbudet som inneholder
taushetsbelagte opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter som
timepris/timelønn, delsummer i budsjettet og egenutviklede modeller/metoder.
Opplysninger om personlige forhold som etnisitet og helse skal også sladdes.
4. Eventuelle andre vedlegg, herunder dokumentasjon som bes fremlagt jf. punkt 3.4.

7

KONTRAKTSDOKUMENTER

Avtaleforholdet vil bli regulert av avtalemalen, som ligger som vedlegg til dette
konkurransegrunnlaget. Eventuelle merknader til avtalen må legges inn i tilbudet.
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Bilag 2: Tilbud fra leverandør, inkludert pris og prisbestemmelser
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BILAG 3 Administrative bestemmelser

•

Partenes kontaktpersoner og kontaktinformasjon, jf avtalen punkt 3.
Kontaktpersoner for Oppdragsgiver er:
Jørgen Nicolaysen (videreutdanning for lærere)
Jorgen.Nicolaysen@udir.no
Og Anne Eie (lærerspesialistutdanningen) anne.eie@udir.no
Kontaktperson(er) for Oppdragstaker er: Runi Hagen
runi.hagen@nord.no

•

Oppdragstakers fagansvarlige for oppdraget, jf bilag 2 6.

•

Oppdragstakers personellressurser, jf bilag 2.
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BILAG 4 Priser
Utviklingsmidler utbetales etter satsene i konkurransegrunnlaget. Hele
summen til utvikling/justering av kompetanseutviklingstilbud utbetales
etter at avtalen mellom Oppdragsgiver og Oppdragstaker er inngått.
Nord universitet bes om å sende faktura med forfallsdato inneværende år
så snart som mulig for utviklingsmidler for tilbudet i Musikk kr 200 000,
Programmering kr 500 000 og lærerspesialistutdanningen i
Profesjonsfaglig digital kompetanse kr 700 000, til sammen kr 1 400 000.
Utdanningsdirektoratet benytter Elektronisk handelsformat (EHF).
Oppdragsgivers fakturaadresse er vårt organisasjonsnummer:
970 018 131
Fakturaen skal merkes med referansen til kontaktpersonen hos
Oppdragsgiver 4070MAB, og med avtalens saksnummer hos
Oppdragsgiver.
Den økonomiske godtgjøringen for gjennomføringen av studiet vil bygge
på gjeldende refusjonsordning for tilskudd til tilbyderne av
videreutdanning for lærere i Kompetanse for kvalitet. For studieåret
2018/2019 er grunntilskuddet kr 740 000 (som skal dekke de 10 første
studentene) og det studentavhengige tilskuddet kr 23 400 fra deltaker nr.
11 og oppover. Refusjonssatsene har de siste årene blitt prisjustert hvert
år.
Antall deltakere som utløser godtgjøring for høstsemesteret fremgår av
søknadssystemet etter direktoratets søknadsbehandling, og for
vårsemesteret etter at skoleeierne i søknadssystemet har bekreftet
lærernes deltakelse, eller at de har fullført studiet.
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Bilag 5 Eventuelle endringer i Avtalen
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Bilag 6: Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelsen
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig

18/03774-33
Levi Gårseth-Nesbakk

Saksbehandler:

Fredrik Boksasp/Ellen Sirnes/Bente Duun

Saksgang: Utdanningsutvalget

Møtedato
04.12.2019

REAKKREDITERING 2019 - BACHELOR I SYKEPLEIE (HELTID)
Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere (endelig godkjenne) studieplan og
tilhørende dokumentasjon for Bachelor i sykepleie – heltid, under forutsetning av punkt
2.
2. Det forutsettes at praksisavtaler i tråd med ny forskrift og studieplan er på plass i løpet
av våren 2020,

Bakgrunn
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd
med NOKUTs Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for
etablering og akkreditering av nytt studieprogram (rektorvedtak 15/01015-13 den 18. mars 2016 og
justert ved rektorvedtak 19/00440-1 den 6. februar 2019).
Kort om studiet:
Bachelor i sykepleie er et campusbasert heltidsstudium over tre år. Studiet tilbys ved studiestedene
Bodø, Mo i Rana, Namsos og Levanger. Ved fullført studium kan kandidatene søke om autorisasjon
som sykepleier. Studentene er underlagt løpende skikkethetsvurdering underveis i studiene, og
politiattest for kommunale helse- og omsorgstjenester kreves fremlagt i forbindelse med opptak.
Studiet er bygd på kravene i Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger og
Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning med klare krav til progresjon i studiet.
Halvparten av studiet utgjøres av ferdighetstrening og praksisstudier.
Studiemodellen viser hvilke emner som tilhører hvilket studieår. I andre og tredje studieår er
halvparten av studentkullet i praksis, mens den andre halvparten har teoriundervisning. Årsplan for
studiet viser hvordan studentene møter de ulike delene av studiene.
Studiemodell bachelor sykepleie.
Emne
1.år
Anatomi, fysiologi og biokjemi
Grunnleggende sykepleie
Helsepersonells felles
kunnskaps og verdigrunnlag
Kommunikasjon, psykologi, pedagogikk og sosiologi

Stp.

12
10
5
5

Høst
2020

Vår
2021

x
x
x

x

x

Høst
2021

Vår
2022

Høst
2022

Vår
2023
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Legemiddelhåndtering
Praktiske ferdigheter i sykepleie Del 1
Praksisstudier – grunnleggende sykepleie
2.år
Patologi, sykdomslære og farmakologi
Sykepleie til mennesker med akutt, kronisk, kritisk og
sammensatt sykdom
Sykepleie i et flerkulturelt perspektiv
Praktiske ferdigheter i sykepleie Del 2
Praksisstudier – akutt, kronisk og kritisk syke Del 1
Praksisstudier – akutt, kronisk og kritisk syke Del 2
3.år
Tverrprofesjonell samhandling i helsetjenestene
Sykepleiefaglig ledelse og tjenesteutvikling
Sykepleie til barn og unge i et forebyggende og
helsefremmende perspektiv
Praksisstudier –
i kommunehelsetj. eller spes.helsetj
Sykepleiefaglig ledelse og tjenesteutvikling
Praksisstudier – hjemmesykepleie
Tverrfaglig samarbeid, komplekse pasienttilstander
og pasientforløp
Praksisstudier - psykisk helsearbeid
Bacheloroppgave 15stp
Totalt stp. på 3 år

3
7
18
60
12
14
4
8
10
12
60

x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

5
5
6

x
x

9

x

10

x

x

10
15
60
180

x

x
x

x

Studieprogrammets læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
• Har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov, menneskekroppens anatomi og
fysiologi og de vanligste sykdommer, symptomer, sykdomsforløp og behandling.
• Har bred kunnskap om sykepleierens
funksjonsområder (helsefremming, forebygging, behandling, rehabilitering, lindring
og palliasjon). (§4)
• Har kunnskap om digitale verktøy, E-læringsprogram og online tilgjengelig
læringsmateriell. (§19)
• Kjenner til sykepleievitenskap og annen relevant helsevitenskap og det teoretiske grunnlaget
for hvordan det vitenskapelige arbeidet er utviklet innen fagområdet. (§10)
• Kan oppdatere sin fagkunnskap både i teoretiske og i praktiske problemstillinger. (§10)
• Kjenner til verktøy og metoder for tjenesteutvikling og innovasjon. (§16)
• Har bred kunnskap om sentrale verdier og begreper i sykepleie, sykepleiens historiske
utvikling og dens betydning for profesjons- og tjenesteutvikling. (§7)
• Har kunnskap om ledelse og organisering av helsetjenestene. (§13)
Ferdighet
Kandidaten:
• Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i
teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg. (§11)
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•

Kan anvende systematisk observasjon, vurdere, beslutte, iverksette og dokumentere
hensiktsmessige sykepleietiltak i praksis, samt evaluere effekten og justere ved behov. (§5)
• Kan reflektere over egen faglig utøvelse av sykepleie til pasienter og pårørende og justere
denne under veiledning. (§8)
• Kan finne og kritisk vurdere aktuell informasjon i fag- og forskningslitteraturen for å belyse
en sykepleiefaglig problemstilling. (§11)
• Kan beherske kartleggings-, vurderings-, dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy i
sykepleieutøvelsen. (§14)
Generell kompetanse
Kandidaten:
• Har innsikt i sykepleiens yrkesetiske retningslinjer og faglige problemstillinger og kan
håndtere ulike situasjoner med bakgrunn i disse. (§9)
• Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter over tid, alene og i samarbeid
med pasienter, pårørende, medstudenter og andre, og i tråd med etiske krav og
retningslinjer. (§12)
• Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og
muntlig, og ved bruk av teknologi og digitale løsninger. (§12, 21)
• Kan planlegge og gjennomføre kommunikasjon og samhandlingsprosesser
med andre faggrupper og gjennom tverrfaglig samarbeid bidra til utvikling av god
sykepleiepraksis. (§9, 12)
• Kjenner til kvalitetsutfordringer som krever innovasjon og kan planlegge og
gjennomføre tjenesteutvikling i samarbeid med pasienter og pårørende. (§18)

Fakultetets behandling av reakkrediteringssøknaden:
Søknaden ble behandlet i lokalt utdanningsutvalg ved FSH 2. oktober 2019, sak 20/19, før
oversendelse fra fakultetet med vedtak fra dekan.

Vurdering av reakkrediteringssøknaden i forhold til Studietilsynsforskriften:
Nedenfor følger vurdering av oversendt reakkrediteringssøknad og tilhørende dokumentasjon.
Vurderingen er gjort ut fra Studietilsynsforskriften samt NOKUTs veiledning til denne. Veiledninga er
bygd opp med følgende deler til den enkelte paragraf i forskriften; 1) veiledning, 2) krav til hva
søknaden minst skal inneholde og 3) oversikt over nødvendige vedlegg. Veiledninga består ikke av
alle delene for samtlige paragrafer.
I oversikten nedenfor er det lagt vekt på saksbehandling tett opp mot forskriften
og NOKUTs veiledning (som om søknaden ble oversendt NOKUT).
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering
Vurdering av kravene
1.
Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med
tilhørende forskrifter skal være oppfylt.
2.
Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise
studiets innhold, oppbygging og progresjon samt muligheter for
studentutveksling.
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§ 2.2 Krav til studietilbudet
1.
Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i
samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang
læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
2.
Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig
relevans for videre studier og /eller arbeidsliv.

Vurdering av kravene
Samsvar med NKR: OK
Dekkende navn: OK
Faglig oppdatert: OK
Relevans for videre studier: OK

3.
Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på
1500–1800 timer per år for heltidsstudier.
4.
Studietilbudets innhold, oppbygging og
infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet.
5.
Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal
være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal
legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.
6.
Studietilbudet skal ha relevant kobling til
forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.
7.
Studietilbudet skal ha ordninger for
internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå,
omfang og egenart.
8.
Studietilbud som fører fram til en grad, skal
ha ordninger for internasjonal studentutveksling. Innholdet i
utvekslingen skal være faglig relevant.
9.
For studietilbud med praksis skal det foreligge
praksisavtale mellom institusjon og praksissted

Relevans for arbeidslivet: OK
OK
OK

Undervisning/læring/vurdering: OK
Aktiv rolle: OK

OK
OK

OK
OK – se kommentar

§ 2.3 Krav til fagmiljøet
Vurdering av kravene
1.
Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha
en størrelse som står i forhold til antall studenter og studiets
OK
egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha
en sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i
studietilbudet.
2.
Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant
OK
utdanningsfaglig kompetanse.
3.
Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et
definert ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av
OK
studiet.
4.
Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studietilbudet
skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen. Av
OK
disse skal det være ansatte med
minst førstestillingskompetanse i de sentrale delene av
studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til
fagmiljøets kompetansenivå:
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a.
For studietilbud på bachelorgradsnivå skal
fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20 prosent
ansatte med førstestillingskompetanse.
5.
Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid, OK
og skal kunne vise til dokumenterte resultater med en kvalitet
og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold
og nivå.
6.
Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en
grad skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid OK
og nettverk som er relevante for studietilbudet.
7.
For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet
tilknyttet studietilbudet ha relevant og oppdatert kunnskap fra OK
praksisfeltet. Institusjonen må sikre at praksisveilederne har
relevant kompetanse, og erfaring fra praksisfeltet.

Kommentarer
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering
§ 2.1.1: Aktuelle krav i lov og forskrifter:
Studiet er vurdert til å tilfredsstille alle krav i Lov om universitetet
og høyskoler med underliggende forskrifter.
Studiet er et grunnstudium som bygger på videregående opplæring, jfr. Forskrift om opptak til høgre
utdanning § 1-1, 2. ledd, og har generell studiekompetanse, samt krav til minimum karakteren 3 i
norsk og matematikk som opptakskrav, jfr. Forskrift om opptak til høgre utdanning § 4-2, 7. ledd.
Opptak og rangering av kvalifiserte søkere til studiet følger reglene i opptaksforskriften.
Dersom søkere søker opptak på grunnlag av realkompetanse, gjelder de generelle krav for Nord
universitet. Fakultetet har fastsatt hva slags erfaring som anses å være relevant praksis. De spesielle
kravene til karakter i norsk og matematikk må dokumenteres med karakter fra videregående
opplæring.
Studieplanen viser at kravene i Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger og
Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning er oppfylt.
§ 2.1.2: Informasjon om studietilbudet skal være korrekt:
Studiemodellen viser tydelig hvordan studiet er bygd opp, i tillegg har fakultetet satt opp en
årsmodell som gir en god oversikt over når studentene skal ha praksis og teori.

§ 2.2 Krav til studietilbudet
§2.2.1: Studiet skal ha overordnet læringsutbytte i samsvar med NKR og ha et dekkende navn:
Fakultetet har satt opp en oversiktlig tabell (Tabell 5) som viser at læringsutbyttet er i samsvar med
NKR, og begrunner valg av læringsutbytte. Navnet Bachelor i sykepleie er dekkende for innhold og
omfang av studieprogrammet.
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§ 2.2.2: Studiet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier og / eller
arbeidsliv:
Det er godt beskrevet i søknaden hvordan fakultetet arbeider for å sikre relevans av Bachelor i
sykepleie både for videre studier og arbeidsliv.

§ 2.2.3: Studiets samlede arbeidsomfang skal være på 1500-1800 timer pr år:
Fakultetet har laget en ryddig oversikt over fordelingen av arbeidsomfanget på programmet (Tabell
8). Det totale antall timer per år varierer fra 1550 til 1650. Praksisstudier og
ferdighetstrening/simulering utgjør en betydelig andel av timetallet. Det er gitt en god begrunnelse
for fordelingen av arbeidsomfanget, både type og mengde.
§ 2.2.4: Studiets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet i studiet:
Studieplanen starter med det grunnleggende innen sykepleiefaget og så bygges det på med økende
kompleksitet utover i programmet. Fakultetet har laget en god oversikt over hvordan studentene skal
oppnå læringsutbyttet (Tabell 9) gjennom de ulike emnene.
I beskrivelse av infrastrukturen er programspesifikke behov inkludert, i tillegg til generell
infrastruktur som bibliotek og IKT-ressurser. Det framgår at alle campus/studiested har avanserte
simuleringsdukker. I tillegg arbeides det med å få på plass simuleringsenhet med operatørrom
og debriefingsrom på alle campus/studiested innen 2021.
§ 2.2.5: Undervisnings- og lærings- og vurderingsformer skal tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen:
Fakultetet har laget en svært omfattende oversikt (Tabell 10) av hvilke undervisnings-, lærings- og
vurderingsformer som er valgt for å sikre at læringsutbyttet oppnås. Tabellen inneholder både gode
beskrivelser og begrunnelser.
Det framgår fra søknaden at studentene har en aktiv rolle i læringsprosessen. Flere av emnene er av
praktisk karakter med ferdighetstrening og simulering, og fordrer gjerne obligatorisk deltagelse og en
praktisk eksamen. I tillegg bidrar også de rene praksisemnene til at studentene tar en aktiv rolle i
læringsprosessen.
§ 2.2.6: Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og faglig utviklingsarbeid:
Det er gitt en god beskrivelse av studieprogrammets kobling til relevant forskning og faglig
utviklingsarbeid. Eksempler på forskningsartikler av vitenskapelig ansatte ved FSH som benyttes som
pensum er angitt. I flere av emnene inngår arbeidskrav der studenten må bruke aktuell forskning.
§ 2.2.7: Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå,
omfang og egenart:
Studieprogrammet har tilfredsstillende ordninger for internasjonalisering. Litteraturen som bidrar til
å sette programmet i en intensjonal kontekst er ikke oppgitt, men blant annet emnet “Sykepleie i et
flerkulturelt perspektiv” bidrar til å sikre et internasjonalt perspektiv.
§ 2.2.8: Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling.
Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
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Søknaden gir en utfyllende beskrivelse av studentenes muligheter for utveksling. Det er lagt til rette
for utveksling i fjerde, femte og sjette semester. I hovedsak er utvekslingen rettet mot praksis, men
det er også noe mulighet for teoriemner. Bindende avtaler er vedlagt søknaden. Omfanget og
detaljgraden av reguleringen av antall studieplasser i avtalene varierer noe, men fortsatt framstår det
som at fakultetet har kapasitet til å tilby utveksling for studenter som ønsker det. Utvekslingen
framgår som svært relevant for programmet.
§ 2.2.9: For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og
praksissted:
Fakultetet har lagt ved gjeldende praksisavtaler som løper ut vårsemesteret 2020. I løpet av
vårsemesteret skal fakultetet utarbeide nye samarbeidsavtaler for alle helse- og sosialfaglige
utdanninger (inkludert sykepleierutdanningen) i sin portefølje. Det forutsettes at dette er på plass til
oppstart høsten 2020.
§ 2.3 Krav til fagmiljøet
§ 2.3.1: Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall studenter
og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid som dekker de fag og emner som inngår
i studietilbudet:
Bachelor i sykepleie på heltid skal tilbys på fire studiesteder, med et samlet normert studentantall på
1220. Studiet består av flere kunnskapsområder og har behov for fagansatte som dekker både
naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelige og praktiske emner, samt sykepleiefaglig kompetanse
til å binde de ulike områdene sammen.
Det er tenkt at de fagansattes kompetanse skal benyttes på tvers av studiesteder ved hjelp av direkte
overført eller strimet undervisning innenfor flere emner for å utnytte spisskompetansen i fagmiljøet
som helhet. I tillegg vil det være lokale undervisere og veiledere for å ivareta studentene på det
enkelte studiested. Hvert emne har én emneansvarlig, mens det i tillegg er oppnevnt
emnekoordinatorer på hvert enkelt studiested. Selve undervisningen / veiledningen vil også utføres
av andre ansatte.
Ved vurderingen av ressursbehovet i studiet er det tatt utgangspunkt i emnets undervisningsform,
vurderingsform, samt om det benyttes individuell eller gruppevurdering. Det kreves tettere
oppfølging av studentene i ferdighetsemner slik at det her vil kreves flere ressurser enn i
teoriemner.
I andre og tredje studieår vil kullet deles slik at halvparten av studentene er i praksis og halvparten
får undervisning i enkelte deler. Dette medfører at noe av undervisningen i disse årene må
gjennomføres flere ganger. I søknaden fremgår det at dette ikke utløser ytterligere ressursbehov
fordi undervisningen likevel foregår i grupper og ville vært kjørt flere ganger selv om hele kullet var
inne til undervisning samtidig.
Søknaden viser en fullstendig oversikt over fagmiljøet slik det er i dag. Det er utarbeidet tabeller med
oversikt over den enkelte ansattes innsats i studiet og hvilke deler av studiet de skal undervise og
veilede på. Fagmiljøet utgjør 81,4 årsverk fordelt på 86 ansatte. Dette utgjør ca 14 studenter pr
fagansatt. Søknaden viser også ressursbehovet i timer pr studieår sett opp mot tilgjengelige ressurser
i fagmiljøet og viser at fagmiljøet har tilstrekkelig størrelse.
Fagmiljøet har en størrelse som er tilpasset studiets omfang, egenart og antall studenter og
er kompetansemessig stabilt over tid.
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§ 2.3.2: Fagmiljøet tilknyttet studiet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse:
Av søknaden fremgår det at hele fagmiljøet har relevant undervisningserfaring, og at flertallet av de
ansatte i fagmiljøet har ulike varianter av pedagogisk utdanning; for eksempel
universitetspedagogikk, praktisk-pedagogisk utdanning og veiledningspedagogikk. Det trekkes også
inn at FSH har flere ansatte i ulike opprykksprogram hvor utdanningsfaglig kompetanse er et krav for
å få opprykk. Dette medfører at fagmiljøets utdanningsfaglige kompetanse også vil styrkes ytterligere
på sikt.
Ansatte i fagmiljøet har i flere år utviklet, jobbet med og forsket på nettundervisning og -veiledning i
sykepleierutdanningen, noe som oppleves som svært relevant for studiemodellen det legges opp til
her.
Fagmiljøet vurderes til å ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.
§ 2.3.3: Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring og utvikling av studiet:
Bachelor i sykepleie er lagt til faggruppe for sykepleie ved FSH. Faggruppen ledes av faggruppeleder
som har ansvar for kvalitetsutvikling og -sikring av studieprogrammet på delegasjon fra dekan.
Studieprogrammet har én studieprogramansvarlig som fungerer på tvers av studiestedene og jobber
tett med faggruppeleder.
Hvert studiested har en studieleder som på delegasjon fra faggruppeleder har et lokalt operativt
ansvar for utdanningen, samt delegert ansvar for ansattes kompetanseutvikling og
forskningsproduksjon.
Det enkelte emne har én emneansvarlig som jobber tett med studieprogramansvarlig for å sikre
helhet og sammenheng i utdanningen. Det enkelte emne har også lokale emnekoordinatorer som
jobber tett med den emneansvarlige om kvalitet, innhold og vurdering i det enkelte emne.
Selv om ledelsesstrukturen nok er komplisert, vurderes studietilbudet å ha en tydelig nok faglig
ledelse med definert ansvar for kvalitetssikring og -utvikling av studiet.
§ 2.3.4: Hovedstilling, førstekompetanse og kompetansekrav:
Det store flertallet av fagmiljøet er ansatt i hovedstilling ved institusjonen. I vurderingen av hvilke
deler av studiet som er sentrale skjenes det til kunnskapsområdene slik de fremgår av RETHOSforskriften, og søknaden viser at det er ansatte i hovedstilling med førstekompetanse i alle sentrale
deler av studiet.
Totalt er det 30 % av fagmiljøet som har minimum førstekompetanse.
Alle kompetansekrav er dermed oppfylt.
§ 2.3.5: Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og faglig utviklingsarbeid, og skal
kunne vise til dokumenterte resultater med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for
studietilbudets innhold og nivå:
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Vedlagt søknaden ligger liste over fagmiljøets forskningsproduksjon. Flere av artiklene er på nivå 2.
Mye av pensumlitteraturen i studiet er litteratur produsert av fagmiljøet selv. Det beskrives i
søknaden at fakultetet har opprettet forskningsgrupper med forskningsprofil og -produksjon svært
relevant for, og tett opp mot, studiet.
Fakultetet deltar også i flere nasjonale forskerskoler med tverrprofesjonell forsknings- og
utdanningsprofil i tråd med nasjonale føringer om forventninger til tverrfaglighet.
Forskningsproduksjonen vurderes å være tilfredsstillende for studiet.
§ 2.3.6: Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet fører frem til en grad, skal delta aktivt i nasjonale og
internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet:
Søknaden viser hvilke ulike nettverk fagmiljøet deltar. Det trekkes særlig frem MedSim Norge med
spesielt fokus på simulering som pedagogisk metode, Nasjonalt nettverk i anatomi, samt
legemiddelhåndtering og legemiddelregning som svært relevante for sykepleierutdanning.
Nettverksdeltagelsen vurderes som tilfredsstillende.
§ 2.3.7: For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant
og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at praksisveilederne har relevant
kompetanse og erfaring fra praksisfeltet.
Søknaden viser at hele fagmiljøet har erfaring fra praksisfeltet; dog i ulikt omfang og ulike
tidsperioder. Selv om enkeltansatte har hatt lengre fravær fra praksisfeltet er fagmiljøet som helhet
tilstrekkelig oppdatert. Gjennom praksisveiledning vil også fagmiljøet holde seg oppdatert fra
praksisfeltet.
Alle praksisveiledere er utdannet sykepleiere og har autorisasjon. Det forutsettes at disse har
relevant erfaring fra praksisfeltet.

Vedlegg:
Søknad om reakkreditering - Bachelor sykepleie
Studieplan med emner
Årsmodell Bachelor sykepleie
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Søknad om akkreditering
Bakgrunnen for akkrediteringssøknaden er utarbeidelsen av ny nasjonal forskrift for
sykepleierutdanning som erstatter rammeplan fra 2008. Regjeringen satte i gang et stort arbeid for å
utarbeide minstestandard for sluttkompetansebeskrivelse for samtlige grunnutdanninger innen
helse- og sosialfag; Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS). Formålet
var at utdanningene skal være fremtidsrettet og i tråd med kompetansebehov i tjenestene og gi
brukerne økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningen. Bakgrunn for arbeidet ble gitt av
Stortinget i forbindelse med behandling av Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd – Samspill
i praksis. Arbeidet er også relatert til Meld. St.(2016-2017) – Kultur for kvalitet i høyere utdanning.
Meld. St.13 (2011-2012) Utdanning for velferd (Regjeringen.no).
Disse felles retningslinjene for alle helse- og sosialfagutdanninger nedfelles i egne retningslinjer for
hver enkelt utdanning. Kunnskapsdepartementet opprettet egne programgrupper for hver
utdanning. For bachelor sykepleie; RETHOS: Programgruppe for sykepleierutdanning. Arbeidet førte
frem til: Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning. Den ble fastsatt av
Kunnskapsdepartementet 15.03.2019 med hjemmel i lov av 1.april 2005 nr.15 om universiteter og
høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-2 andre ledd. Forskrift om felles rammeplan for helseog sosialfagutdanninger ligger til grunn for de nasjonale retningslinjene (Regjeringen.no).
Den enkelte institusjon skal på grunnlag av forskriften utarbeide lokale planer med bestemmelse om
faglig innhold, organisering, undervisningsformer, vurderingsformer og beskrivelse av
praksisstudiene. Institusjonens lokale planer skal være i samsvar med begge forskriftene
(Regjeringen.no).
Etter fusjon mellom Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord-Trøndelag 01.01.2016, ble arbeidet
med å skape ett universitet med en «vi-følelse» startet. I dette lå ønske om å utarbeide et felles og
likt studieprogram for bachelor sykepleie ved Nord universitet, forankret i ledelsen og fagmiljøet i
FSH. Dette for å sikre lik kvalitet uavhengig av geografi på campus og studiested, og samle
vitenskapelige ansatte og kompetanse om ett felles program.
Nord universitet strekker seg fra Stjørdal i sør til Vesterålen i nord. Denne delen av landet vårt består
av noen tettsteder og mange områder med spredt bebyggelse. Universitetet skal utdanne
sykepleiere også til de grisgrendte strøkene der rekrutteringen er krevende. Ved et godt samarbeid
med praksisfeltet kan vi imøtekomme dette, samt ved å tilby deltidsstudium.
Det nye studieprogrammet for bachelor sykepleie skal fylle målsetningene som ligger i Forskrift om
felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger og Forskrift om nasjonal retningslinje for
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sykepleierutdanning, som beskrives med læringsutbytter som skal være sluttkompetansen for de
som har tatt utdanning innen helse- og sosialfag. Felleslæringsutbytter (FLUB) og spesifikke
læringsutbytter for sykepleie (LUB).
Samhandlingsreformen ble gradvis innført fra 1.januar 2012. Hensikten med reformen er å forebygge
framfor å reparere, at ulike ledd i helsetjenesten skal jobbe bedre sammen, flytte tjenestene
nærmere der folk bor med flere oppgaver i kommunene, samle spesialiserte faggrupper som er
sterke nok og bedre situasjonen for pasientene ved sterkere brukermedvirkning (regjeringen.no).
Denne utviklingen i tjenestetilbudet er også vektlagt i studieprogrammet.
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1. Overordnet om studietilbudet
1.1. Presentasjon av Nord universitet og fakultet for sykepleie og
helsevitenskap
Fakultetet for sykepleie og helsevitenskap har bachelor- og masterutdanning i helsevitenskapelige
profesjonsfag. Ph.d.-programmet og studier i profesjonspraksis er delt med fakultet for
Lærerutdanning-, kunst og kulturfag. Figur 1 viser dagens overordnede organisasjonsstruktur i FSH.

Figur 1: Lederstruktur Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Fakultetets satsning er under profilområdene helse, velferd og oppvekst og innovasjon og
entreprenørskap. Fakultetet er vert for to kompetansesenter – Nasjonalt senter for kultur, helse og
omsorg og Regionalt senter for omsorgsforskning – og deltar i tre nasjonale forskerskoler: Profres,
Muni-Health-Care og Farmasi. Fakultetet har i 2019 en satsing innen forskningsområdene: Praksis
nær forskning, med vekt på kommune- og spesialisthelsetjenesten, Legemidler og
legemiddelhåndtering og Folkehelse og befolkningsundersøkelser. Forskningssatsingen skal i henhold
til fakultetets handlingsplan spisses ytterligere i 2020.
Fakultetet ble etablert i 2017 og har ca.2200 studenter fra bachelor- til ph.d.-nivå. Fakultetet har ca.
200 årsverk, hvorav rundt 180 er vitenskapelig ansatte, 18 er stipendiater, 20 administrativt og
teknisk ansatt. Fakultetets ledelsen er ved campus Bodø, og strategisk ledergruppe er sammensatt av
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dekan, prodekaner, fakultetsdirektør, kontorsjef, faggruppeledere og rådgiver for kommunikasjon.
De vitenskapelig ansatte jobber ved campus Bodø og Levanger og studiestedene Mo i Rana, Namsos
og Vesterålen. I tillegg har ansatte kontorsted i Stjørdal, Leknes, Sandnessjøen, Mosjøen og Steinkjer.
Studiested Sandnessjøen er i forbindelse med studiestedsstrukturprosjektet vedtatt avviklet av styret
i Nord universitet i juni 2019. Sykepleieutdanningen her er avviklet da siste kull avsluttet våren 2019.
De ansatte er under omstilling i hht til studiestedsstrukturprosjektet, med sikte på å ha kontorsted
Mo i Rana fra høsten 2020. Fakultetet er organisert i tre faggrupper: sykepleie, farmasi, vernepleie og
psykisk helsearbeid. Faggruppen sykepleie med Bachelor sykepleie har studenter ved to campus og
tre studiesteder. Faggruppen ledes av Faggruppeleder som leder studieledere med lokalt personalbudsjett og studieprogramansvar på hvert studiested. Bachelor sykepleie har en overordnet
studieprogramansvarlig i 50% funksjon i 2019. Figur 2 viser linjen for enhetlig studieprogramansvar
ved fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Figur 2: Linje enhetlig studieprogramansvar ved fakultet for sykepleie og helsevitenskap. SPA =
studieprogramansvarlig.

Fakultetet har ansatt rådgivere innen HR, HMS, kommunikasjon og internasjonalisering som viktige
tiltak for å oppnå målsettinger innen kvalitetsarbeid, organisasjon og ledelse.
Rådgiver for internasjonalisering ble ansatt i oktober 2018 for å utvikle og ivareta gode avtaler og
rutiner for internasjonalisering innen forskning og utdanning.
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Etablering av systematisk studentmedvirkning er sentralt. Det gjennomføres jevnlige møter mellom
fakultetets øverste ledelse og tillitsvalgte i PROSTUD og prostud har oppnevnt en
studentrepresentant i SAMUT, Helse Nord.
Studentene på bachelor sykepleie evaluerer alle emnene i studieprogrammet ved skriftlige
spørreskjema, dialogmøter mellom studenter og emneansvarlig og ved at kullkoordinator og
studieleder/studieprogramansvarlig gjennomfører jevnlige møter med tillitsvalgte. Referat fra disse
møtene legges i Canvas til orientering for alle studentene. Det blir også redegjort i referatet for hva
som er gjort og begrunnelser for hvorfor noe ikke kan endres. Det utarbeides studieprogramrapport
årlig med bakgrunn i disse evalueringene, og forbedringer diskuteres i emnegruppen og med
fagansatte. På denne måten gjennomføres systematisk kvalitetsarbeid i studieprogrammet, der
emneansvarlige, studieledere og studieprogramansvarlig har ansvaret, og studentenes medvirkning
er essensiell.
Studieprogramråd er opprettet av dekan. I dette rådet er det tre studentrepresentanter fra campus
Bodø og Levanger og studiested Mo i Rana. For øvrig består rådet av medlemmer fra praksisfeltet
sammen med fagansatte i universitetet.
Fakultetets hovedmål er å videreutvikle forskning og utdanning for å bli en premissgivende
bidragsyter til å løse framtidige helseutfordringer gjennom interdisiplinært, regionalt, nasjonalt og
internasjonalt samarbeid (Fakultetets strategiske mål og handlingsplaner 2020).
Utdanningskvalitet i praksisstudier er et av FSH sine virksomhetsmål og tiltak (Strategiske mål og
handlingsplaner 2020). Samarbeid mellom praksisfeltet og universitetet er en sentral del i utviklingen
av studieprogrammet, noe det blir redegjort for senere i søknaden.

1.2 Generelt om studiet
Sykepleierutdanning i Norge er fra tidlig på 1900 tallet. Utdanningen har lange tradisjoner og er i
stadig utvikling. I starten var den en bedriftsintern utdanning innenfor sykehusene, i 1962 ble
utdanningen skilt fra sykehusdrift og i 1986 overtok staten ansvaret for sykepleierhøgskolene fra
fylkeskommunen.
Bachelor sykepleie ved Nord universitet er en fusjon av sykepleieutdanning på fire steder; Bodø, Mo i
Rana, Namsos og Levanger. Nytt studieprogram erstatter studieprogrammet ved tidligere Universitet
i Nordland og studieprogrammet ved tidligere Høyskolen i Nord-Trøndelag. Det tilbys
heltidsutdanning ved campus Bodø og Levanger, samt studiested Mo i Rana og Namsos. Studieplan
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for nytt studieprogram (vedlegg 1) er oversikten som er lagt i EpN. Årsmodell for studiet (vedlegg 2)
er en oversikt over perioder med praksisstudier og teoriemner for alle tre studieår. Denne er nyttig
og nødvendig spesielt med tanke på hvilke uker praksisstudiene er lagt, slik at vi f.eks. unngår
kollisjoner på første og tredje studieår der kommunehelsetjenesten benyttes på begge år.
Årsmodellen gir studentene en oversikt over studieløpet for alle tre år med de ulike periodene med
teori og praksis.
Det tas opp heltidsstudenter årlig i Bodø, Mo i Rana, Namsos og Levanger. Kandidatmåltallet for
Bachelor sykepleie ved Nord universitet er 352.

Type studium (kryss av)
X

Bachelorgradsstudium

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
X

Campus-/studiestedsbasert studium

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
X

Heltidsstudium

1.3 Profil
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap skal utdanne kompetente, fremtidsrettede og ettertraktede
sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksis nær forskning.
Alle ansatte i fakultetet skal ha et felles mål om kultur for kvalitet, både innen undervisning og
forskning. Vår bachelor i sykepleie ved Nord universitet skal utdanne studenter som kan være med å
løse framtidens helseutfordringer. Studenten forberedes på arbeidsoppgaver og arbeidsmåter i
fremtidens helse- og velferdstjenester gjennom å gå på en utdanning som kjennetegnes med å være
innovativ, kreativ, praksis nær, og som tilbyr forskningsbasert kunnskap.
Utdanningen skal ha nært samarbeid med praksisfeltet, og ha fokus på tverrfaglighet og samhandling
mellom de forskjellige disipliner innen helse.
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Vi utdanner selvstendige og reflekterte sykepleiere med samhandlingskompetanse som kan møte
utfordringer!
Dette oppnås ved:
•

Studentaktiv læring med variasjon av metoder, inkludert simulering, teknologi og digitale
læringsformer.

•

Forelesninger som inspirerer, forklarer og motiverer til å lære mer.

•

At vi forsker på sentrale temaer innen sykepleiefaget som anvendes i studiet.

•

Praksisstudiene er relevante for læring av sykepleiefaget og har utdanningskvalitet.

Tabell 1: Generelt om studiet
Studiets navn

Bachelor i sykepleie

Studiets navn (engelsk)

Bachelor of nursing

Nivå

Bachelorgrad med 180 studiepoeng

Normert studietid

3 år fulltid

Organisering

Campus/ studiestedsbasert heltidsstudium

Campus - Studiested

Campus: Bodø og Levanger
Studiested: Mo i Rana og Namsos

Regulert rammeplan

Regulert av Forskrift om nasjonal retningslinje
for sykepleierutdanning

Studieprogrammet bachelor sykepleie ved Nord universitet er utarbeidet ved at Forskrift om nasjonal
retningslinje for sykepleierutdanning er lagt til grunn. Forskriften er inndelt i følgende seks
kompetanseområder: 1) Helse, sykdom og sykepleie, 2) Sykepleieprofesjon, etikk, kommunikasjon og
samhandling, 3) Vitenskapsteori og forskningsmetode, 4) Faglig ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet,
5) Tjenesteutvikling og innovasjon og 6) Teknologi og digital kompetanse. Innenfor hvert
kompetanseområde er det utarbeidet læringsutbytter som skal være sluttkompetanse for
sykepleiere utdannet i Norge. Studieprogrammet ved Nord universitet er organisert i emner der
læringsutbyttene fra kompetanseområdene er tatt inn der de naturlig hører til, fra første til tredje
studieår. Beskrivelsen av læringsutbyttene i emnene er tilpasset forventet nivå i læringsprosessen.
Studieprogrammet har flere mindre emner og avviker fra anbefalt standard på 10stp. Begrunnelsen
er at sykepleiefaget har mange tema/fagområder studentene må ha kunnskap om. Disse spesifiseres
i emner som tydeliggjør tema/fagområde, dermed blir det mange emner og noen med <10stp. Ved å
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dele opp i flere emner blir tema/fagområde tydeliggjort og utarbeidelsen av læringsutbyttene blir
konkret på det aktuelle emnet. På denne måten får studentene jobbet med «bit for bit», som de
vurderer som en fordel, og vurderingen av studentenes oppnåelse av læringsutbyttene
kvalitetssikres. Tabell 2 gir en oversikt over emner i studieprogrammet på alle tre år.
Tabell 2: Studiemodell bachelor sykepleie.
Emne
1.år
Anatomi, fysiologi og biokjemi
Grunnleggende sykepleie
Helsepersonells felles
kunnskaps og verdigrunnlag
Kommunikasjon, psykologi, pedagogikk og sosiologi
Legemiddelhåndtering
Praktiske ferdigheter i sykepleie Del 1
Praksisstudier – grunnleggende sykepleie
2.år
Patologi, sykdomslære og farmakologi
Sykepleie til mennesker med akutt, kronisk, kritisk
og sammensatt sykdom
Sykepleie i et flerkulturelt perspektiv
Praktiske ferdigheter i sykepleie Del 2
Praksisstudier – akutt, kronisk og kritisk syke Del 1
Praksisstudier – akutt, kronisk og kritisk syke Del 2
3.år
Tverrprofesjonell samhandling i helsetjenestene
Sykepleiefaglig ledelse og tjenesteutvikling
Sykepleie til barn og unge i et forebyggende og
helsefremmende perspektiv
Praksisstudier – i kommunehelsetj. eller
spes.helsetj
Sykepleiefaglig ledelse og tjenesteutvikling
Praksisstudier – hjemmesykepleie
Tverrfaglig samarbeid, komplekse pasienttilstander
og pasientforløp
Praksisstudier - psykisk helsearbeid
Bacheloroppgave 15stp
Totalt stp. på 3 år

Stp.

12
10
5
5
3
7
18
60
12
14
4
8
10
12
60

Høst
2020

Vår
2021

x
x
x

x

x

Høst
2021

Vår
2022

x
x

x
x

Høst
2022

Vår
2023

x
x
x
x

x
x

x
x
x

5
5
6

x
x

9

x

10

x

x

10
15
60
180

x

x
x

x

1.4. Strategisk betydning for felles studieprogram bachelor sykepleie i Nord
universitet
Etter fusjonen er vi ett universitet og ett fakultet som er i prosess med å utvikle en felles identitet og
kultur. For å løse fremtidens helseutfordringer trenger vi å samle kompetansen for å utvikle
utdanningen, både med tanke på utdanningskvalitet og forskning på eget fagområde.
11

53/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie (heltid) - 18/03774-33 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie (heltid) : Søknad om reakkreditering Bachelor sykepleie - 20. nov 2019

Både primær- og spesialisthelsetjenesten har behov for sykepleiere med kunnskap og ferdigheter
som har handlingskompetanse innen fagfeltet. Handlingskompetansen skal være forskning og
kunnskapsbasert, verdibevisst og forankret i yrkesetiske retningslinjer. Sykepleiere som er utdannet
ved Nord universitet skal kjennetegnes ved dette.
Det nye studieprogrammet erstatter studieprogrammet i Nordland og studieprogrammet i
Trøndelag. Ved å få ett felles program kan ressursene på de ulike studiestedene utnyttes med tanke
på spesifikk fagkompetanse, digitale undervisningsmetoder og felles ressursundervisning. Dette
medfører en større utnyttelse av kompetanse, og gir bedre kvalitet og lavere kostnader.
Studentaktive læringsmetoder skal videreføres og utvikles ut fra forskning som viser at kandidatene
lærer bedre ved å være aktive selv1. Det legges opp til bruk av metodene simulering, gruppearbeid,
dialogkafeer, ulike arbeidskrav, seminarer, ferdighetstrening/simulering og praksisstudier.
Læringsutbytter i studieprogrammet er utarbeidet med utgangspunkt i Forskrift om nasjonale
retningslinjer for sykepleierutdanning for å sikre det lovpålagte kompetansekravet.
Studieprogrammet er oppbygd slik forskriften foreskriver, der første året har fokus på grunnleggende
sykepleie, anatomi, fysiologi, biokjemi og ledelse av eget arbeid. Andre året skal omfatte sykepleie til
mennesker med akutt, kronisk og kritisk sykdom. Tredje året skal omfatte komplekse og
sammensatte pasienttilstander og sykdomsbilder, samt ledelse av tverrfaglige grupper og
pasientforløp i behandlingskjeden. Gjennomgående tema er forskning og innovasjon, etikk,
pasientsikkerhet, kommunikasjon, samhandling og ledelse og teknologi og digital kompetanse.

1

Jakobsen og Walderstrøm (2017) Fra lærerstyrt undervisning til varierte læringsformer. Nordic Journal of
STEM Education. Vol.1. No.1 (2017). pp 319-327
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2. Forutsetning for akkreditering
2.1 Studietilsynsforskriften § 2.1
(1) Aktuelle krav i lov om universitet og høyskoler med tilhørende forskrifter skal
være oppfylt
De nye retningslinjene for hver enkelt av de helse- og sosialfaglige utdanningene, er en del av et nytt
styringssystemet som skal sikre at studentene forberedes på arbeidsoppgavene og arbeidsmåtene i
fremtidens helse- og velferdstjenester. Styringssystemet er delt inn i tre nivåer:
Universitets- og høyskoleloven. Denne gir hjemmel for faglig styring av utdanningene gjennom
rammeplaner.
Felles forskrift for rammeplan for alle grunnutdanningene. Dette er en ny type rammeplan som
fastsetter felles formål og felles innhold for alle grunnutdanningene. Forskriften setter også rammer
for arbeidet med retningslinjer for hver enkelt utdanning.
Retningslinjer for hver enkelt utdanning. I stedet for dagens detaljerte beskrivelser av hva som skal
inngå i utdanningene, beskriver de nye retningslinjene formål med den enkelte utdanning og
forventet sluttkompetanse i form av læringsutbytte for ferdige kandidater.
Styringssystemet har som mål at utdanningene, tjenestene og brukeren får økt innflytelse på det
faglige innholdet i utdanningsløpet.
Sykepleierutdanningen er en utdanning hvor det utdannes sykepleiere mot en profesjonell disiplin.
Utdanningen bygger på en helhet av teoretisk kunnskap, yrkesspesifikke ferdigheter og faglige
verdier. I 50 % av studiet er studentene i praksis i spesialist- og primærhelsetjenesten. For å få god
kvalitet i utdanningen er det et premiss at det er et godt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene
og praksisfeltet. I den nye studieplanen er det vektforskyvning mot de kommunale tjenestene.
For institusjoner som allerede tilbyr akkrediterte studietilbud, forutsetter NOKUT at forholdene som
omtales – krav til styringsordning, reglement, klagenemnd, læringsmiljøutvalg, utdanningsplan er på
plass ved institusjonene.
Sykepleierutdanningen er styrt av Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning og det
fremgår i presentasjonen av studieprogrammet hvordan dette er ivaretatt.
Bachelor sykepleie er omfattet av styrende dokumenter:
Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)
13

53/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie (heltid) - 18/03774-33 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie (heltid) : Søknad om reakkreditering Bachelor sykepleie - 20. nov 2019

Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger
Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning
Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet
Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning
Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)
Forskrift om opptak til høgre utdanning
Forskrift om godskriving og fritak av høyere utdanning
Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og
høyskoler
Forskrift om Norsk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og om henvisningen til Det
europeiske kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
Godkjente vurderingsformer ved Nord universitet – med virkning fra 1.augusr 2019
Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Jmf. §2 skal skikkethetsvurdering avdekke om
studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket. En student som utgjør en mulig
fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn,
elever, eller andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig
yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket. Løpende skikkethetsvurdering i form av observasjon og
vurdering av studentene foretas kontinuerlig gjennom hele studiet, inkludert i praksisperioden. Ved
tvil om skikkethet meldes dette til institusjonsansvarlig.
Prosessen følger Reglement for etablering av studier og godkjenning av studieplaner ved Nord
universitet.
Vitnemål utstedes automatisk etter avsluttet grad. Diploma Supplement utstedes automatisk til
studenter som får utstedt vitnemål.

2.2 Nord universitet som selvakkrediterende institusjon (§3-3 i Universitetsog høyskoleloven)
Nord universitet har selvstendig etableringsrett til studier slik det fremgår av Lov om universiteter og
høyskoler. Likevel er det fastsatt i universitetets reglement at NOKUTs krav til akkreditering av
studier også skal gjelde når universitetet selv etablerer egne studietilbud og godkjenner studieplaner
for disse. Det fremgår også i NOKUTs veiledning (mai 2017) at deres kriterier for akkreditering gjelder
for alle som tilbyr høyere utdanning, også institusjoner med egne faglige fullmakter
(selvakkrediteringsrett). NOKUT anbefaler derfor at alle institusjoner som utarbeider nye studier
bruker veiledningen aktivt i utformingen av studiene.
14
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I denne søknaden vil vi søke å begrunne hvordan studiets innhold og oppbygning oppfyller kravene i
forskriften, informasjon om kvalitetssikringssystemet og saksgangen (etter §4-1 og §5-1 i
studietilsynsforskriften). System for kvalitetssikring av utdanningen ble godkjent av NOKUT 12.06.
2012 for tidligere Universitetet i Nordland og juni 2008 for Høyskolen i Nord Trøndelag (Namsos og
Levanger). Nord universitet har videreført elementer fra alle de fusjonerte institusjonenes
akkrediterte kvalitetssikringssystem, og har utformet et justert system som opprettholder høye
kvalitetskrav. Universitetsstyret vedtok på sitt møte 23. juni 2016 de overordnede rammene for nytt
felles system. For å sikre at utarbeidelsen av studieprogrammet har hatt en bred involvering, har
dekan utarbeidet mandat for arbeidet.
Dekan har oppnevnt arbeidsgruppe for studieprogrammet etter forslag fra faggruppeleder. I
arbeidsgruppene har begge kjønn, første og toppkompetanse, faglig bredde og relevant
fagkompetanse for sentrale deler av studieprogrammene vært representert.
Dekan har oppnevnt studieprogramråd for bachelor i sykepleie med medlemmer fra praksisfeltet,
studenter og fagansatte fra universitetet. Studieprogramrådet har hatt to møter. I første møte ble
det diskutert hva som blir viktig i nytt studieprogram for bachelor sykepleie i Nord universitet
(vedlegg 3).
Innspill fra medlem i studieprogramrådet fra praksisfeltet om å dele opp praksisperiodene i
flere bolker og med «studentfrie perioder» da det er krevende å veilede studenter i praksisstudiene.
Innspill fra student: «Må legge opp studiet slik at studentene er bedre rustet til å finne ut
mer! Studielyst og evnen til å forstå det man leser. Legger til rette for at den grunnleggende
forståelsen er på plass!» (vedlegg 3).
På neste møtet ble det informert om arbeidet med studieprogrammet og et viktig punkt som
ble fremhevet var samarbeid mellom praksisfeltet og universitetet for å få kvalitet i praksisstudiene
(vedlegg 3). Studieprogramansvarlig (SPA) har ledet arbeidsgruppen og studieprogramrådet.
I tillegg har det vært gjennomført to samarbeidsmøter der både spesialisthelsetjeneste og
primærhelsetjeneste var invitert, et i Nordland og et i Trøndelag. På disse møtene ble det informert
av Faggruppeleder og Studieprogramansvarlig om planene for nytt studieprogram ved Bachelor
sykepleie ved Nord universitet og gitt anledning til innspill og diskusjon (vedlegg 4).
Arbeidet for oppnevnte arbeidsgruppe for studieprogram, startet arbeidet med seminar i januar
2019 sammen med bachelor farmasi, bachelor vernepleie og bachelor paramedisin, for å jobbe med
felles læringsutbytter (FLUB) og hva utdanningene kan gjøre felles. Faggruppeleder har hatt
15

53/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie (heltid) - 18/03774-33 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie (heltid) : Søknad om reakkreditering Bachelor sykepleie - 20. nov 2019

hovedansvaret for samordning av arbeidet med felles læringsutbytter på tvers av alle studieprogram
(FLUB), samt koordinering av fagressurser på emnenivå. Personer med kompetanse innen
praksiskoordinering har vært tatt inn i arbeidsprosessen, og har deltatt i arbeidsgruppene.
Læringsutbyttenes taksonomiske utforming har vært førende for hvor mye emnene skal vektes i
arbeidsinnsats og vurderingsformer.
På Fakultetssamling i Åre i mars 2019 ble det gjennomført fem Works shops med temaene:
Kunnskapsbasert utdanning, personsentrert sykepleie, digitale løsninger, praksisstudier og
bacheloroppgave. Det ble skrevet referat fra fremleggene og de fagansattes innspill er tatt med i
arbeidet med studieprogrammet (vedlegg 5).
Fakultetets ledergruppe har vært referansegruppe for arbeidet med studieprogrammet. Det har vært
gjennomført to møter; et med fokus på årsmodell for studiet med plassering av teoriperioder og
praksisperioder, og et møte der studieprogramansvarlig informerte ledergruppa om forslag til
studieprogram.
Sentralt Utdanningsutvalg behandler forslag til studieplan for nye studier ved Nord universitet, og gir
råd overfor rektor som gir den endelige godkjenningen. Studieplanene skal tilfredsstille
dokumentasjonskravene i NOKUTs studietilsynsforskrift (Forskrift om tilsyn med
utdanningskvaliteten i høyere utdanning), som ble revidert og vedtatt 09.02.2017, og tilhørende
veiledning til søknad om akkreditering av studier. Veiledningen gir retningslinjer for utforming av
søknader og er oppdatert mai 2017. Lokalt Utdanningsutvalg gjør sammen med ledelsen for det
enkelte fakultet en innledende vurdering for å avklare om grunnleggende forutsetninger for re
akkreditering er tilfredsstilt i forhold til studietilsynsforskriften.
For søknader som går videre til Sentralt Utdanningsutvalg, oppnevner akkrediteringsteamet ved Nord
universitet en eller flere saksbehandlere fra teamet til å gjennomføre en kvalitetsvurdering av
søknaden. Saksbehandler kan ikke evaluere samme sak i Sentralt Utdanningsutvalg som
vedkommende har gjort i Lokalt Utdanningsutvalg, men hun/han kan veilede og gi råd.
Saksbehandler må utføre saksbehandlingen i samsvar med kravene til utdanningskvalitet slik disse er
fastsatt i studietilsynsforskriften, og må ta hensyn til andre forskrifter, reglement og
lovbestemmelser som er relevant for studiet det søkes akkreditering for. I sin faglige vurdering skal
saksbehandler konkludere tydelig om utdanningskvaliteten oppfyller vilkårene i
studietilsynsforskriften. I samråd med Lokalt Utdanningsutvalg fatter dekanen ved fakultetet et
foreløpig vedtak. Søknaden videresendes så til Sentralt Utdanningsutvalg som gir råd til rektor som til
slutt fatter endelig vedtak om re akkreditering.
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2.3 Opptakskrav
Kravene til førstegangsvitnemålskvote blir oppfylt via opptak gjennom Samordna opptak.
Rangeringsregler følger Forskrift om opptak til høyere utdanning, Kapittel 7, Rangering av søkere ved
opptak. Søknadsfrist for opptak til studiene er 15. april. Tidspunkt for opptak til studiene er 20. juli og
studiestart er i midten av august. Søknadsfrist og tidspunkt for opptak er satt av Samordna opptak.
Bachelor i sykepleie omfattes av Opptaksforskriften samt Forskrift om studier og eksamen ved Nord
universitet. Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse, og i tillegg
gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk og matematikk. Karakterkravet i matematikk er dekket
hvis søker har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2. Søker som ikke har generell
studiekompetanse, men er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse
etter gjeldende regler, men må uansett oppfylle karakterkravet i norsk og matematikk. I tillegg til de
generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende fagspesifikke krav for
realkompetanseopptak:
Minimum fem årsverk relevant arbeidserfaring
Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg- og undervisningssektor eller lignende der søker har
arbeidet med pasienter, klienter eller elever.
Førstegangstjeneste og omsorg for egne barn kan godkjennes som inntil ett års
arbeidserfaring.
Kravet til norsk og matematikk kan ikke realkompetanse vurderes, og karakter i fagene må
foreligge.
I tillegg kreves politiattest for opptak til Bachelor i sykepleie jf Forskrift om opptak til høgre
utdanning § 6-1 da studentene kan komme i kontakt med mindreårige. Helse- og
omsorgstjenesteloven § 5-1 krever også politiattest for at studenten kan ha praksis i den kommunale
helse- og omsorgstjenesten. Dette er mhp. sikkerhet for pasienter, brukere og deres pårørende.
Politiattest fås ved søknad til politiet. En gyldig politiattest kan ikke være eldre enn 3 måneder
gammel.
Studentene må levere egenerklæringsskjema for tuberkulosetesting og MRSA-screening i forkant av
praksisstudiet.
Det skal leveres tuberkulosetest/undersøkelse dersom:
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Studenter kommer fra/ har oppholdt seg i land med høy forekomst av tuberkulose i minst 3
måneder.
Studenter som har arbeidet i helseinstitusjoner, flyktningleir eller liknende i land med høy
forekomst av tuberkulose skal testes, uavhengig av oppholdets varighet.
Hvilke land som har høy forekomst av tuberkulose vil til enhver tid endre seg. Folkehelseinstituttet
har informasjon om hvilke land som har høy forekomst av tuberkulose.
Universitetet er også pålagt å føre kontroll med studenter som kan ha blitt bærer at MRSA
(meticillinresistente gule stafylokokker). Dette for å unngå spredning av MRSA.
Studenter skal ta bakterieprøve hvis de i de siste 12 månedene har:
Tidligere har fått påvist MRSA, men ikke senere har hatt tre negative kontrollprøver.
I løpet av siste 12 måneder har:
•

fått påvist MRSA (selv om senere kontrollprøver har vært negative), eller bodd i samme
husstand som MRSA-positive, eller hatt nær kontakt med MRSA-positive uten å bruke
beskyttelsesutstyr,

•

•

I løpet av siste 12 måneder har vært i land utenfor Norden og der har:
o

vært innlagt i helseinstitusjon,

o

fått omfattende undersøkelse

o

behandling i en helsetjeneste, herunder også tannlegebehandling

o
o

arbeidet som helsearbeider,
oppholdt deg i barnehjem eller flyktningleir

Alle som har kliniske symptomer på hud-/sårinfeksjon, kroniske hudlidelser eller har innlagt
medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinner,

•

og som i løpet av siste 12 måneder har oppholdt seg sammenhengende i land utenfor
Norden i mer enn 6 uker.

2.4 Autorisasjon
Etter at studentene har fullført studiet Bachelor sykepleie, sender Nord universitet inn lister over
avgangsstudenter som har bestått eksamen til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK).
Altinn sender så ut en e-post til hver enkelt student med informasjon om å betale kr 1665 for å få
autorisasjon. Når gebyret er betalt blir autorisasjonen tilsendt og registrert i Helsepersonellregisteret
(HPR).
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(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold,
oppbygging og progresjon samt muligheter for studentutveksling.

Følgende tabell viser studiets oppbygging med emner fordelt på vår og høst alle tre år. Noen emner
gjennomføres både høst og vår, studiepoeng er da benevnt på siste periode. Praksisstudier er
emnene; Praksisstudier alle tre studieår = 69stp., Ferdighetstrening del 1 og del 2 = 15stp. og
simulering som ligger i emne Sykepleie til mennesker med akutt, kronisk og kritisk sykdommer = 6stp
som totalt er 90stp. Utvekslingssemester er 4., 5. og 6. semester. Se forøvrig Studieplan med emner
(vedlegg 1).

Tabell 3: Studieplan for bachelor sykepleie heltid med 20 emner fordelt på tre år/seks semester.
År 1
Høst

Vår

År 2
Høst

Vår
Ut
vekslin
gssem
ester

År 3
Høst
Ut
vekslin
gssem
ester

Anatomi, fysiologi
og biokjemi
12stp.

Helsepersonells
felles verdi og
kunnskapsgrunn
lag
5stp.
Legemiddel
håndtering
3stp.

Grunnleggende
sykepleie

Praktiske
ferdigheter i
sykepleie
Del 1

Grunnleggende
sykepleie
10stp.

Praktiske
ferdigheter i
sykepleie
Del 1
7stp.

Patologi,
sykdomslære og
farmakologi

Sykepleie til
mennesker med
akutt, kronisk
og kritisk
sykdom

Praktiske
ferdigheter i
sykepleie
Del 2

Patologi,
sykdomslære og
farmakologi
12stp.

Sykepleie til
mennesker med
akutt, kronisk
og kritisk
sykdom
14stp.

Sykepleie i et
flerkulturelt
perspektiv
4stp.

Praksisstudier
– akutt,
kronisk og
kritisk syke
Del 1
10stp.
Praktiske
ferdigheter i
sykepleie
Del 2
8stp.

Tverrprofesjonell
samhandling i
helsetjenestene
5stp.

Sykepleiefaglig
ledelse og
tjenesteutvikling
5stp.

Praksisstudier –
organisasjon og
ledelse
kommunehelstj.
/spes.helsetj.
9stp.

Kommunikasjon,
psykologi,
pedagogikk og
sosiologi
5stp.

Praksisstudier
– hjemme
sykepleie

Praksisstudier
Grunnleggend
e sykepleie
18stp

Praksisstudier
– akutt,
kronisk og
kritisk syke
Del 2
12stp.
Praksisstudier
psykisk
helsearbeid
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Vår
Ut
vekslin
gssem
ester

Sykepleie til barn
og unge i et
forebyggende og
helsefremmende
perspektiv
6stp.

Praksisstudier –
hjemme
sykepleie
10stp.

Praksisstudier
psykisk
helsearbeid
10stp.

Bacheloroppgave
15stp.

Første året har fokus på grunnleggende sykepleie, anatomi, fysiologi, biokjemi og ledelse av eget
arbeid. Studenten tilegner seg kunnskap om den friske kroppen og kroppens funksjon fra fødsel til
død. Grunnlaget for å forstå det normale for så videre å tilegne seg kunnskap om sykdom og
sykdomsutvikling gir god læring og progresjon. Emnet Grunnleggende sykepleie og Kommunikasjon,
psykologi, pedagogikk og sosiologi er fagområder studenten må tilegne seg for å kunne forstå
sykepleiefaget og hvordan møte pasientene.
Andre året bygger videre på innholdet fra første året der det grunnleggende innen sykepleiefaget og
kunnskap om menneskekroppen er lagt. Andre året skal studenten lære sykepleie til mennesker med
akutt, kronisk og kritisk sykdom, både somatisk og psykisk. På slutten av fjerde semester er det fokus
på sammensatte sykdomsbilder og komplekse pasienttilstander som de vil møte i praksisstudier på
tredje året. Tredje året skal omfatte komplekse og sammensatte pasienttilstander og sykdomsbilder,
samt ledelse av sykepleien og av tverrfaglige grupper, samt oppfølging av pasientforløp i
behandlingskjeden.
Ifølge EU- direktivet skal sykepleierutdanningen vare minst tre år og bestå av minst 4600 timer med
teori og praksis. Minst halvparten skal være praksis2. Forskrift om nasjonal retningslinje for
sykepleierutdanning stiller krav om praksisstudier innenfor generell medisin og medisinske
spesialiteter, generell kirurgi og kirurgiske spesialiteter, psykisk helse og psykiatri, eldreomsorg og
geriatri, svangerskaps- og barselomsorg, barnesykepleie og pediatrisk sykepleie og hjemmesykepleie.
Minimum to av periodene skal være av minst syv ukers varighet, hvorav en periode skal være i
kommunale helse- og omsorgstjenester og en periode i spesialisthelsetjenesten. Studieprogrammet
ved Nord universitet er bygd opp med ferdighetstrening og simulering i universitetets
ferdighetsavdelingen og innenfor de spesialitetene og områdene forskriften stiller krav om. Det er
vektlagt sammenheng mellom teori og praksis innenfor hvert studieår og progresjon fra år til år.

2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02005L0036-20160524
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Studentene gis tilbud om utenlandsopphold i fjerde, femte eller sjette semester. Emner som tilbys
innreisende studenter på engelsk er Sykepleie i et flerkulturelt perspektiv i fjerde semester, og
Sykepleie til barn og unge i et forebyggende perspektiv, i sjette semester.
Årsmodell (vedlegg 2) viser teoriperiodene og praksisperiodene for hvert studieår. På første studieår
er kullet samlet inne på universitetet og hele kullet er ute i praksisstudier samtidig. På andre studieår
er kullet delt, der halve kullet er i praksisstudier, da spesialisthelsetjenesten ikke kan ta imot alle
studentene samtidig, og halve kullet er samlet på universitetet. Ved at studiet er lagt opp på denne
måten kan studentene konsentrere seg om å lære sykepleie til akutt, kronisk og kritisk syke både
innenfor somatikk og psykiatri. Erfaring fra studentevalueringer tilsier at dette er krevende emner og
tilrettelegging for å oppnå læringsutbyttene er nødvendig. I teoriperiodene der bare halve kullet
deltar, gjennomføres simulering og egenstudier med lite forelesninger som da ofte er streamet, slik
at dette blir økonomisk bærekraftig. På tredje studieår er også kullet delt i ulike praksisperioder,
dette for å fordele studentene på flere praksisperioder.

Tabell 4: Vedlegg til forutsetninger for akkreditering
Vedlegg til forutsetninger for akkreditering

Vedlegg nr.

Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet

Firmaattest fra Brønnøysundregisteret (nye private institusjoner)

Ikke relevant

Styringsordning (nye institusjoner)

Ikke relevant

Styrevedtekter (nye institusjoner)

Ikke relevant

Eksamensreglement og, eller inkludert, institusjonens
bachelorgradsreglement (nye institusjoner)

Ikke relevant

Andre relevante reglementer (nye institusjoner)

Ikke relevant

Reglement for klagenemnd + ev. avtale om samarbeid om
klagenemnd (nye institusjoner)

Ikke relevant

Bestemmelse læringsmiljøutvalg (nye institusjoner)

Ikke relevant

Mal for utdanningsplan (nye institusjoner)

Ikke relevant

Vitnemål og Diploma Supplement (alle)

Avklart at ikke nødvendig å
legges ved.

Systembeskrivelse av kvalitetssikringssystem (nye institusjoner)

Ikke relevant

21

53/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie (heltid) - 18/03774-33 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie (heltid) : Søknad om reakkreditering Bachelor sykepleie - 20. nov 2019

Beskrivelse av kvalitetsarbeidet. Gjelder kun den delen av
kvalitetsarbeidet som beskriver kvalitetssikringen av studier på
ph.d.-nivå (For søkere om Ph.d.-studium for første gang).

Ikke relevant
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3 Krav til studietilbudet
3.1 (Studietilsynsforskriften § 2-2)
(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende
navn.
Studiets navn er Bachelor sykepleie (engelsk: Bachelor of Nursing). Studiet er styrt av bl.a. Forskrift
om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning, og er en profesjonsutdanning. Offentlig godkjent
sykepleier er en beskyttet tittel som oppnås etter fullført bachelorutdanning i sykepleie.
Læringsutbyttene i forskriften er i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og Forskrift om
nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning, og er utarbeidet med utgangspunkt i disse. Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) gir en oversikt over utdanningsnivåene i Norge, og
viser hvilke nivåer kvalifikasjonene fra det norske utdanningssystemet er innplassert på i forhold til
hverandre. Forskriftens læringsutbytter er den sluttkompetansen sykepleiere i Norge skal ha, og de
overordna læringsutbyttene i studieprogrammet er utarbeidet med utgangspunkt i disse. Forskriften
har totalt 74 læringsutbytter og det er dermed valgt å slå sammen og omformulere læringsutbyttene
i studieprogrammet. Dette er valgt for å få et mer hensiktsmessig antall læringsutbytter samtidig som
hovedinnholdet er ivaretatt på et overordnet nivå. Under følger en oversikt over læringsutbyttene og
hvordan de samsvarer med NKR og forskriften. De går frem i tabellen hvilke paragraf i forskriften
læringsutbyttene er knyttet til.
Tabell 5: Dokumentasjon / sjekk av samsvar NKR og studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelse
(LUB)
Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk
(NKR) (nivå 6.2) Bachelor
KUNNSKAP

LUB studieprogram

•

har bred kunnskap om sentrale
temaer, teorier, problemstillinger,
prosesser, verktøy og metoder
innenfor fagområdet

Har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov,
menneskekroppens anatomi og fysiologi og de vanligste
sykdommer, symptomer, sykdomsforløp og behandling.
Har bred kunnskap om sykepleierens funksjonsområder
(helsefremming, forebygging, behandling, rehabilitering,
lindring og palliasjon). (§4)
Har kunnskap om digitale verktøy, E-læringsprogram og
online tilgjengelig læringsmateriell. (§19)

•

kjenner til forsknings- og
utviklingsarbeid innenfor fagområdet

Kjenner til sykepleievitenskap og annen relevant
helsevitenskap og det teoretiske grunnlaget for hvordan
det vitenskapelige arbeidet er utviklet innen fagområdet.
(§10)
23

53/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie (heltid) - 18/03774-33 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie (heltid) : Søknad om reakkreditering Bachelor sykepleie - 20. nov 2019

•

kan oppdatere sin kunnskap innenfor
fagområdet

Kan oppdatere sin fagkunnskap både i teoretiske og i
praktiske problemstillinger. (§10)
Kjenner til verktøy og metoder for tjenesteutvikling og
innovasjon. (§16)

•

har kunnskap om fagområdets
historie, tradisjoner, egenart og plass
i samfunnet

Har bred kunnskap om sentrale verdier og begreper i
sykepleie, sykepleiens historiske utvikling og dens
betydning for profesjons- og tjenesteutvikling. (§7)
Har kunnskap om ledelse og organisering av
helsetjenestene. (§13)

FERDIGHETER

•

kan anvende faglig kunnskap og
relevante resultater fra forsknings- og
utviklingsarbeid på praktiske og
teoretiske problemstillinger og treffe
begrunnede valg

•

kan reflektere over egen faglig
utøvelse og justere denne under
veiledning

•

kan finne, vurdere og henvise til
informasjon og fagstoff og framstille
dette slik at det belyser en
problemstilling

Kan finne og kritisk vurdere aktuell informasjon i fag- og
forskningslitteraturen for å belyse en sykepleiefaglig
problemstilling. (§11)

•

kan beherske relevante faglige
verktøy, teknikker og uttrykksformer

Kan beherske kartleggings-, vurderings-, dokumentasjonsog kommunikasjonsverktøy i sykepleieutøvelsen. (§14)

Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra
forsknings- og utviklingsarbeid i teoretiske
problemstillinger og treffe begrunnede valg. (§11)
Kan anvende systematisk observasjon, vurdere, beslutte,
iverksette og dokumentere hensiktsmessige sykepleietiltak
i praksis, samt evaluere effekten og justere ved behov. (§5)
Kan anvende kunnskap om kulturkompetanse og
kulturforståelse i vurdering, planlegging, gjennomføring og
evaluering av sykepleie (§5)
Kan reflektere over egen faglig utøvelse av sykepleie til
pasienter og pårørende og justere denne under veiledning.
(§8)

GENERELL KOMPETANSE
•

har innsikt i relevante fag- og
yrkesetiske problemstillinger

Har innsikt i sykepleiens yrkesetiske retningslinjer og
faglige problemstillinger og kan håndtere ulike situasjoner
med bakgrunn i disse. (§9)

•

kan planlegge og gjennomføre
varierte arbeidsoppgaver og
prosjekter som strekker seg over tid,
alene og som deltaker i en gruppe, og
i tråd med etiske krav og
retningslinjer

Kan planlegge og gjennomføre
arbeidsoppgaver og prosjekter over tid, alene og i
samarbeid med pasienter, pårørende, medstudenter og
andre, og i tråd med etiske krav og retningslinjer. (§12)

•

kan formidle sentralt fagstoff som
teorier, problemstillinger og løsninger
både skriftlig, muntlig og gjennom
andre relevante uttrykksformer

Kan formidle sentralt fagstoff som teorier,
problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig, og
ved bruk av teknologi og digitale løsninger. (§12, 21)
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•

kan utveksle synspunkter og
erfaringer med andre med bakgrunn
innenfor fagområdet og gjennom dette
bidra til utvikling av god praksis

Kan planlegge og gjennomføre kommunikasjon og
samhandlingsprosesser med andre faggrupper og gjennom
tverrfaglig samarbeid bidra til utvikling av god
sykepleiepraksis. (§9, 12)

•

kjenner til nytenking og
innovasjonsprosesser

Kjenner til kvalitetsutfordringer som krever innovasjon og
kan planlegge og gjennomføre tjenesteutvikling i
samarbeid med pasienter og pårørende. (§18)

Videre viser tabell 6 begrunnelser for valg av overordna læringsutbytter. I tabell 9 går det frem i
hvilke emner de overordna læringsutbyttene er tilknyttet.

Tabell 6: Overordna læringsutbytter for bachelor sykepleie knyttet opp mot NKR og begrunnelse
for valg
Nasjonalt
Kvalifikasjonsrammeverk
(NKR) NIVÅ 6.2 –
Bachelor

LUB studieprogram

Begrunnelse for valg av LUB

Har bred kunnskap om
menneskets
grunnleggende behov,
menneskekroppens
anatomi og fysiologi og
de vanligste
sykdommer,
symptomer,
sykdomsforløp og
behandling.
Har bred kunnskap om
sykepleierens
funksjonsområder
(helsefremming,
forebygging,
behandling,
rehabilitering, lindring
og palliasjon). (§4)
Har kunnskap om
digitale verktøy, Elæringsprogram og
online tilgjengelig
læringsmateriell. (§19)

Læringsutbyttet er sammensatt og
omfattende, men inneholder de temaene
som er essensiell kunnskap for
sykepleiefaget. Studenten må kjenne til
kroppens normale funksjoner for å kunne
tilegne seg kunnskap om ulike sykdommer
og hvilke symptomer disse gir. I tillegg må
studenten ha kunnskap om hvordan
sykdom utvikler seg og hvilke behandling
og sykepleietiltak som kan iverksettes.

KUNNSKAP
•

har bred kunnskap om
sentrale temaer,
teorier,
problemstillinger,
prosesser, verktøy og
metoder innenfor
fagområdet

Sykepleierens funksjonsområder er
nødvendig kunnskap for å forstå hvilke
områder sykepleier skal arbeide med
innenfor helsetjenesten.
Studentorganisasjonen etterspør mer
kunnskap innenfor dette og vi legger til
rette for å tydeliggjøre sykepleierens
funksjonsområder.
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•

kjenner til forskningsog utviklingsarbeid
innenfor fagområdet

Kjenner til
sykepleievitenskap og
annen relevant
helsevitenskap og det
teoretiske grunnlaget
for hvordan det
vitenskapelige arbeidet
er utviklet innen
fagområdet. (§10)

Sykepleievitenskap og annen helsefaglig
forskning danner grunnlag for
kunnskapsbasert praksis og innovasjon.
Evnen til å kunne arbeide
kunnskapsbasert utvikles gjennom de tre
studieårene og bygges suksessivt opp fra
grunnleggende vitenskapsteoretisk og
metodeteoretisk kunnskap og kjennskap
til hvordan vitenskapelige prosesser
legger føringer for kunnskapsbasert
praksis.

•

kan oppdatere sin
kunnskap innenfor
fagområdet

Kan oppdatere sin
fagkunnskap både i
teoretiske og i praktiske
problemstillinger. (§10)
Kjenner til verktøy og
metoder for
tjenesteutvikling og
innovasjon. (§16)

Studenten må ha kunnskap om hvordan
finne relevant fag- og forskningslitteratur
og forstå hvordan kunnskapen kan
anvendes både til egen utvikling, men
også til utvikling av faget. Studenten
utfordres på problemstillinger både
teoretisk og i praksisstudier underveis i
studiet for å lære seg å anvende kunnskap
og forskning i utøvelse av sykepleiefaget.
Studentene får innføring i ulike verktøy og
metoder, som stadig utvikles, slik at de
har økt mulighet til å jobbe med faget. Vi
utdanner sykepleiere til å utøve
kunnskapsbasert praksis og til livslang
læring.

•

har kunnskap om
fagområdets historie,
tradisjoner, egenart og
plass i samfunnet

Har bred kunnskap om
sentrale verdier og
begreper i sykepleie,
sykepleiens historiske
utvikling og dens
betydning for
profesjons- og
tjenesteutvikling. (§7)
Har kunnskap om
ledelse og organisering
av helsetjenestene.
(§13)

Gjennom utøvelsen av sykepleie til
pasienter i sårbare situasjoner må de
sentrale verdiene være forankret, og
læringsutbytte er viktig med tanke på
dette. Kompetanse i å forstå sykepleiens
historie fra starten med fokus på
barmhjertighet, til de komplekse
utfordringene i dag, er nødvendig for
studenten. Verdigrunnlaget har vært med
og skal alltid være med, noe studenten
lærer gjennom hele studiet både i
teoriemner og praksisstudier. Studenten
skal også lære å ta ansvar og forstå
hvordan lede og organisere
helsetjenestene.

FERDIGHETER
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•

kan anvende faglig
kunnskap og relevante
resultater fra
forsknings- og
utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske
problemstillinger og
treffe begrunnede valg

Kan anvende faglig
kunnskap og relevante
resultater fra
forsknings- og
utviklingsarbeid i
teoretiske
problemstillinger og
treffe begrunnede valg.
(§11)
Kan anvende
systematisk
observasjon, vurdere,
beslutte, iverksette og
dokumentere
hensiktsmessige
sykepleietiltak i praksis,
samt evaluere effekten
og justere ved behov.
(§5)
Kan anvende kunnskap
om kulturkompetanse
og kulturforståelse i
vurdering, planlegging,
gjennomføring og
evaluering av sykepleie
(§5)

Studenten må ha innsikt i hvordan
forskning og faglig kunnskap anvendes i
utøvelsen av sykepleie for å treffe
begrunnede valg. Etiske prinsipper må
være faglig forankret og reflektert.
Læringsutbytte er viktig for å ivareta
dette, og studenten utvikler gjennom
studiet en gradvis større bevissthet i å
begrunne sin praksis ut fra vitenskapelig
kunnskap og verdier.
Studentene lærer metoder for å anvende
faglig kunnskap i praktisk utøvelse av
sykepleiefaget, som er nødvendig
kvalitetssikring overfor mennesker i ulike
sykdomssituasjoner. I tillegg må
studentene ha kulturkompetanse og
kulturforståelse for å møte mennesker fra
andre kulturer, noe som blir stadig
viktigere i et flerkulturelt samfunn.

•

kan reflektere over
egen
faglig utøvelse og
justere denne under
veiledning

Kan reflektere over
egen faglig utøvelse av
sykepleie til pasienter
og pårørende og justere
denne under veiledning.
(§8)

Gjennom veiledning i praksisstudiene
utfordres studenten på å reflektere over
sin egen faglige utøvelse. Veiledningen
skal sikre at studenten blir en stadig
bedre yrkesutøver og studenten må evne
å justere sin utøvelse når dette blir
påpekt. Læringsutbytte er svært viktig
med tanke på denne bevisstgjøringen og
kravet til å justere egen utøvelse og kravet
til å være skikket som sykepleier.

•

kan finne, vurdere og
henvise til informasjon
og fagstoff og framstille
dette slik at det belyser
en problemstilling

Kan finne og kritisk
vurdere aktuell
informasjon i fag- og
forskningslitteraturen
for å belyse en
sykepleiefaglig
problemstilling. (§11)

Læringsutbytte er tydelig på at studenten
må bruke fag- og forskning i møte med
sykepleiefaglige problemstillinger. Å stille
seg kritiske til problemstillinger medfører
at studenten stadig utvikler egen
kompetanse samtidig som fagfeltet er i
utvikling. Ulike pedagogiske modeller
anvendes for å lære, fremstille og belyse
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problemstillinger både teoretisk og i
praksisstudier.
•

kan beherske relevante
faglige verktøy,
teknikker og
uttrykksformer

Kan beherske
kartleggings-,
vurderings-,
dokumentasjons- og
kommunikasjonsverktøy
i sykepleieutøvelsen.
(§14)

En tydelig kartlegging, kommunikasjon og
dokumentasjon av pasientens symptomer,
kan være avgjørende for pasienten.
Studenten lærer å bruke ulike verktøy slik
at rapporteringen bli så korrekt som
mulig. Studenten får undervisning i dette
og øver seg på å bruke ulike verktøy i
praksisstudier, ved ferdighetstrening og
simulering på universitetet. Det legges
vekt på at det i tverrfaglig samarbeid er
bruk av kartleggings-, vurdering-,
dokumentasjons- og
kommunikasjonsverktøy med et felles
standardspråk av betydning.

GENERELL KOMPETANSE
•

har innsikt i relevante
fag- og yrkesetiske
problemstillinger

Har innsikt i sykepleiens
yrkesetiske
retningslinjer og faglige
problemstillinger og kan
håndtere ulike
situasjoner med
bakgrunn i disse. (§9)

Etiske retningslinjer skal sammen med
annen kunnskap være veiledende for
vurderinger og valg av handling.
Kunnskapsgrunnlaget som bygges opp
gjennom studiet vil kunne bidra til innsikt
og evne til faglig skjønn når studenten
møter ulike individ og ulike
problemstillinger.

•

kan planlegge og
gjennomføre varierte
arbeidsoppgaver og
prosjekter som strekker
seg over tid, alene og
som deltaker i en
gruppe, og i tråd med
etiske krav og
retningslinjer

Kan planlegge og
gjennomføre
arbeidsoppgaver og
prosjekter over tid,
alene og i samarbeid
med pasienter,
pårørende,
medstudenter og andre,
og i tråd med etiske
krav og retningslinjer.
(§12)

Læringsutbytte er sentralt for
sykepleiefaget med tanke på ulike
arbeidsoppgaver i møte med pasienter,
pårørende og andre. Studenten må lære
kommunikasjonsteorier, tilegne seg
kunnskap om hvordan skape relasjon og
trygghet til andre mennesker, og spesielt
til pasienter og pårørende. Kunnskap og
kompetanse gir makt, og det er viktig å
være bevisst dette slik at makten ikke
misbrukes, men at pasienter og pårørende
blir gitt medbestemmelse og integritet
basert på respekt. Studenten må også
evne å gjennomføre prosjekter for
utvikling av faget både alene og sammen
med andre.
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•

kan formidle sentralt
fagstoff som teorier,
problemstillinger og
løsninger både skriftlig,
muntlig og gjennom
andre relevante
uttrykksformer

Kan formidle sentralt
fagstoff som teorier,
problemstillinger og
løsninger både skriftlig
og muntlig, og ved bruk
av teknologi og digitale
løsninger. (§12, 21)

Å sette ord på hva sykepleiefaget
innebærer og kunne formidle dette både
skriftlig og muntlig er nødvendig. Bruk av
teknologi og digitale løsninger innenfor
formidling er sentralt. Ulike
problemstillinger, både i praksis og i teori,
må studenten vise evne til å løse med
bakgrunn i fagstoff.

•

kan utveksle
synspunkter og
erfaringer med andre
med bakgrunn innenfor
fagområdet og gjennom
dette bidra til utvikling
av god praksis

Kan planlegge og
gjennomføre
kommunikasjon og
samhandlingsprosesser
med andre faggrupper
og gjennom tverrfaglig
samarbeid bidra til
utvikling av god
sykepleiepraksis. (§9,
12)

Ved å oppnå læringsutbytte som beskrives
i forrige punkt, har studenten mulighet til
å gå videre med å formidle synspunkter
og dele erfaringer med andre innenfor
fagfeltet. Tverrfaglig samarbeid er sentralt
i omsorg og behandling til pasienter og
pårørende. Gjennom samarbeid kan
studenten bidra til å utvikle god
sykepleiepraksis.

•

kjenner til nytenking og
innovasjonsprosesser

Kjenner til
kvalitetsutfordringer
som krever innovasjon
og kan planlegge og
gjennomføre
tjenesteutvikling i
samarbeid med
pasienter og pårørende.
(§18)

En reflektert student som har tilegnet seg
teoretisk fagkunnskap og utviklet sin evne
til å reflektere kritisk over situasjoner og
utfordringer, vil ha mulighet til å tenke
innovativt og utvikle tjenesten. Med faglig
bevissthet og etiske verdier som sentrale
elementer, vil utvikling av tjenesten til
pasient og pårørendes beste være
nærliggende.

(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier
og/eller arbeidsliv.
Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanningen er relevant når det gjelder samfunnets
utvikling med en dreining mot de kommunale tjenestene. Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens
omsorg fikk bred politisk tilslutning ved Stortingets behandling i juni 2013. Omsorgsplan 2015–2020
er regjeringens plan for omsorgsfeltet, der Meld. St. 29 følges opp med viktige tiltak for å styrke
kvaliteten og kompetansen i omsorgstjenestene. Kommunehelsetjenesten har fått mange flere
oppgaver og utfordringer, der det forventes at kommunehelsetjenesten kan behandle pasienter i
større grad enn tidligere. Pasientene skrives ut fra sykehus mye tidligere enn før og oppfølging skal
skje i kommunehelsetjenesten. Dette medfører at det stilles større krav til kompetanse til denne
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komplekse pasientgruppen i kommunehelsetjenesten. Sykepleiere som har tilegnet seg tilstrekkelig
kunnskap, ferdigheter og erfaringer for å mestre disse utfordringene, er påkrevet.
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har per i dag ca. 60 ansatte i første- og toppstillinger, og ca.
17 ph.d.-studenter/stipendiater. Disse utgjør kjernen i fakultetets forskningsaktiviteter, og antall
ansatte i nevnte stillinger har vært økende siden opprettelsen av Nord universitet. Det jobbes
systematisk med ekstern rekruttering og intern kompetanseheving. FSH ligger godt an til å nå 2020målene om henholdsvis 55 % og 11,5 % første- og toppstillingskompetanse, jf. styresak 12/19.
Forskningsproduksjonen økte fra 2016 til 2017, med en liten nedgang i 2018. Fakultetet har fra og
med juni 2017 tilrettelagt for forskningstid hos alle første- og toppkompetente ansatte (30 %–50 %
av stillingen), med mål om økning i publikasjonspoeng, antall fullførte doktorgrader og andel eksternt
finansiert forskning. Det jobbes i tillegg systematisk med ekstern rekruttering og intern
kompetanseheving; det forventes derfor en jevn økning fremover i kvalitet og produksjon hva
forskning gjelder. Innen 2020 er ambisjonen at fakultetet skal produsere 1,0 publikasjonspoeng per
UFF-årsverk målt i gjennomsnitt per 3 år.
I 2018 var det 5 stipendiater som disputerte. Til nå i 2019 er det 2 som har disputert. Fakultetet har
17 aktive stipendiater hvor flesteparten er tilknyttet ph.d. i profesjonspraksis.
FSH har inngått avtaler med en rekke nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, inkludert HUNT
forskingssenter, og Centre for Innovation in Mental & Physical Health & Clinical Treatment ved
Deakin University og Sydney School of Public Health ved University og Sydney i Australia. Fakultetet
har også startet et internasjonaliseringsprosjekt med mål om økt forsknings- og utdanningsmobilitet.
Fakultetet har som ambisjon at én ansatt i vitenskapelig stilling hvert år skal gjennomføre et
forskningsopphold med varighet på tre måneder eller mer.
Ved fakultet for sykepleie og helsevitenskap er det 12 forskningsgrupper samt at det i 2018 ble
etablert et tverrfakultært forskningsnettverk innen epidemiologi og befolkningsundersøkelser. Tabell
7 gir en oversikt over forskningsgruppene og leder for gruppene.
Tabell 7: Forskningsgrupper ved FSH
Navn

Leder

Sykepleie i spesialisthelsetjenesten

Professor Lisbeth Uhrenfeldt

Samfunnsdeltakelse, aktivitet og samarbeid for
marginaliserte grupper

Førsteamanuensis Anita Berg
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Pasientsikkerhet, dokumentasjon og
informasjonsutveksling

Førsteamanuensis Rose Marie Olsen

Klinisk sykepleie og etikk

Professor Berit Støre Brinchmann

Anilab

Professor Erik Waag Nielsen

Legemidler og legemiddelhåndtering

Førsteamanuensis Hege Sletvold

Folkehelse

Professor Eva Robertson

Praksis nær forsking i kommunehelsetjenesten

Professor Marianne Hedlund

Helsetjenester, epidemiologi og
befolkningsundersøkelser

Professor Ottar Bjerkeset

Utdannings- og intervensjonsforskning
(Mestring og prestasjon i profesjonsutøvelse)

Førsteamanuensis Jonas Rennemo Vaag

Psykisk helse

Førsteamanuensis Kristin Berre Ørjasæter

Yrkesutøverens kunnskapsutvikling i sykepleie
og helsefag

Førsteamanuensis Johanne Alteren

I tillegg har FSH samarbeid med Nasjonalt senter for kultur, helse og omsorg og Regionalt senter for
omsorgsforskning. Av Publikasjonsliste (vedlegg 17) fremkommer det at det er en betydelig
produksjon av relevante artikler og annen forskningsproduksjon av fakultetets fagansatte og i
forskningsgruppene. Aktuell forskningen brukes som pensum i studieprogrammet, og flere av
forskerne presenterer sin forskning for studentene.

3.2 Relevansen for arbeids- og samfunnsliv
Det er stort behov for sykepleiere i dagens samfunn. Det skyldes i all hovedsak flere eldre over 80 år,
med en høyere levealder i befolkningen, samt bedre medisinsk behandling som medfører at flere
lever lenger med sykdom som trenger oppfølging og behandling. Flere eldre, høyere levealder og
flere som lever med sykdom øker behovet for helsepersonell. Behovet for helsepersonell vil øke mest
blant de yrkesgruppene som i stor grad er sysselsatt innen omsorgstjenesten og i
spesialisthelsetjenesten, der den eldre delen av befolkningen utgjør den største brukergruppen.
Ifølge statistisk sentralbyrå vil vi mangle sykepleiere fram mot år 2030. Ifølge NAVs
bedriftsindustriundersøkelse er mangelen på sykepleiere i 2019 på 4500.
Sykepleier kan arbeide innenfor mange felt: i kommunene, på sykehus(offentlig/privat), i utlandet,
innen offshore, i krigs- og katastrofeområder, på videregående skoler, høgskoler og universitet.
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Det har vært god etterspørselen etter sykepleieutdanningene ved FSH over flere år. I 2018 var det
2,9 første prioritet søkere per studieplass til fakultetets sykepleierutdanninger sett under ett. I 2019
har vi tatt opp totalt 515 sykepleiestudenter etter å ha gitt 806 tilbud.

3.3 Videre studier etter fullført bachelorgrad
Fakultetet for sykepleie og helsevitenskap tilbyr flere masterutdanninger og videreutdanninger som
bestått bachelor i sykepleie gir studentene mulighet for opptak til. Dette gjelder blant annet følgende
studier ved Nord universitet:
•
•
•
•

Master i klinisk sykepleie
Master i praktisk kunnskap
Master i spesialsykepleie (spesialisering: Anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie,
operasjonssykepleie og kreftsykepleie)
Flere videreutdanninger, bla.:
o Palliativ – Behandling, pleie og omsorg,
o Velferdsteknologi,
o Geriatri, gerontologi og faglig ledelse,
o Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag,
o Demensomsorg og omsorg til eldre med psykiske lidelser,
o Interkulturell kommunikasjon
o Psykisk helsearbeid

Studentene vil også kunne være kvalifiserte til masterutdanninger ved andre norske og/eller
internasjonale utdanningsinstitusjoner. Videre vil studentene kunne søke opptak til ph.d i studier av
profesjonspraksis ved Nord universitet, dersom de fyller alle krav.
Fakultetet er i gang med et konsolideringsprosjekt på masterutdanningene hvor de fire
masterutdanningene skal bli to masterutdanninger. Her vil Master i psykisk helsearbeid og Master i
folkehelsearbeid bli slått sammen og innpasses i et nytt masterstudium med en foreløpig tittel
«Master i helsevitenskap». Videre vil Master i spesialsykepleie og Master i klinisk sykepleie slås
sammen til «Master i sykepleie», hvor videreutdanningene i ABIOK/spesialsykepleie og enkelte andre
videreutdanninger kan innpasses.

3.4 Faglig oppdatert studietilbud
Studietilbudet skal være faglig oppdatert. Dette jobbes det spesifikt med i denne søknaden slik det
beskrives i innledningen i dette kapittelet. Nasjonale føringer (bl.a. stortingsmeldinger) og ny
forskning innen fagområdet som stadig kommer, tas med i en stadig oppdatering og utvikling av
studiet.
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I tillegg er kontakt og samarbeid med praksisfeltet nødvendig. Studiet har 50% praksisstudier og
samarbeid med praksisfeltet om en felles forståelse for innhold er av betydning for kvalitet i
studieprogrammet.

(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for
heltidsstudier.
Studiet, Bachelor i sykepleie, går over 3 år med 60 studiepoeng pr.år som gir totalt 180 stp. Studiet er
krevende med et stort omfang av teori som skal læres og mange uker praksisstudier der kunnskapen
skal utøves. Det beregnes en total arbeidsinnsats for studentene på 1800 timer pr.år. Disse timene er
fordelt på emner av ulik kategori med både teori, ferdighetstrening/simulering og praksisstudier.
Egeninnsatsen forventes å bli større jo lenger i studieløpet studentene kommer. For FSH beregnes
forholdet mellom undervisning og egeninnsats ut fra følgende modell:
•

1. års bachelorstudier 1 time undervisning - 2 timer egeninnsats

•

2. og 3. års bachelorstudier 1 time undervisning – 3 timer egeninnsats

Med undervisning menes organiserte læringsaktiviteter som forelesning og lærerstyrt aktivitet
f.eks.ved veiledning. Forskning viser at studentene lærer mest av å være aktive selv. De forelesninger
det legges opp til i studiet skal være for å motivere, inspirere, forklare og vise studentene retning for
hva de skal lære. I tillegg gjennomføres ulike læringsmetoder innenfor teoriemnene som seminar,
gruppeoppgaver, individuelle oppgaver, cafe diskurs og veiledning på ulike oppgaver. Utdanningen er
praktisk rettet ved at sykepleiefaget skal utføres gjennom praktisk handling begrunnet i kunnskap.
Praktiske oppgaver må læres, som prosedyretrening, simulering av case og praksisstudier. Disse
aktivitetene skal hovedsakelig være veiledet. Hvert emne har oppgitt pensum som det forventes at
studentene tilegner seg ved deltagelse i organiserte aktiviteter og ved selvstudie. Denne
egeninnsatsen må det settes av tid til. Følgende tabell gir en stipulert oversikt over fordeling av timer
for studentens arbeidsomfang pr.studieår, både lærerstyrt og egenstudier. Selvstudie og
eksamensforberedelser er oppgitt i en sum timer da dette går over i hverandre.
Eksamensgjennomføring et stipulert til antall timer ut fra en oppsummering av de eksamenene som
gjennomføres pr. studieår. På første studieår er det to hjemmeeksamener og derfor et høyt antall
timer. Andre studieår er det en hjemmeeksamen. På tredje studieår er det avsatt få timer til
eksamen da det her er to eksamener og ingen hjemmeeksamen. Praksisstudier og
ferdighetstrening/simulering er beregnet i egen kolonne der det blir tydeliggjort at disse aktivitetene
krever mange timer.
33

53/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie (heltid) - 18/03774-33 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie (heltid) : Søknad om reakkreditering Bachelor sykepleie - 20. nov 2019

I tabellen går det frem at studiet går fra mer til mindre lærerstyrt og fra mindre til mer
studentstyring/egeninnsats fra 1. – 3.år. Årsaken til færre timer selvstudium/ eksamensforberedelser
3.studieår enn 2.studieår er at det er mange emner i praksisstudier på 3.studieår.

Tabell 8: Studentenes arbeidsomfang

Første
studie
år

Organiserte
læringsaktiviteter

Praksisstudier og
ferdighetstrening/
simulering

Selvstudium /eksamensforberedelser og
eksamens-gjennomføring

Sum pr.
studieår

380 timer

360 timer praksis og 60
timer ferdigh.tr/sim.

780 timer
(selvstudium/eksamensfo
rberedelse)

1650 timer

420 timer (totalt)

60 timer (eksamen)
Andre
studie
år

290 timer

450 timer praksis og 60
timer ferdigh.tr./sim.
510 timer (totalt)

810 timer
(selvstudium/eksamensfo
rberedelse)

1650 timer

40 timer (eksamen)
Tredje
studie
år

200 timer

600 timer praksis

740 timer
(selvstudium/eksamensfo
rberedelse)

1550 timer

10 timer (eksamen)

(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet.
Studieplanen er organisert fra det grunnleggende til det mer komplekse og sammensatte innenfor
sykepleiefaget. Gjennomgående temaer i studieplanen er etikk, pasientsikkerhet, kommunikasjon,
samhandling og ledelse, som er i tråd med Forskrift om nasjonal retningslinje for
sykepleierutdanning. Disse gjennomgående temaene er grunnleggende for utøvelse av sykepleie.
Etikk er et tema som ligger implisitt i alle emnene i studieprogrammet, noe som gjenspeiles i
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læringsutbyttene. Pasientsikkerhet, kommunikasjon, samhandling og ledelse er utviklet som egne
emner i tillegg til at temaene er i fokus gjennom alle år og innen de aller fleste emner og spesielt i
praksisemnene. Vitenskapsteori og forskningsmetode ligger implisitt i mange emner, det starter på
første semester i emnet Helsepersonells felles kunnskaps og verdigrunnlag og fortsetter i andre
emner relatert til arbeidskrav og oppgaver studentene skal gjennomføre. Det legges opp til en
progresjon frem mot avsluttende bacheloroppgave. Første studieår skal omfatte grunnleggende
sykepleie, anatomi, fysiologi og biokjemi og ledelse av eget arbeid. Emnet Legemiddelhåndtering
gjennomføres på første året. Temaet gjentas i praksisstudier, simulering og oppgaver på alle år.
Første studieåret avsluttes med en lang praksisperiode der grunnleggende sykepleie skal anvendes
og ferdigheter utvikles i tråd med den teorien som er gjennomført.
I andre studieår skal fokus være sykepleie til mennesker med akutt, kronisk og kritisk sykdom innen
somatikk/fysisk helse og psykiatri/psykisk helse. Studenten skal ha bred kunnskap om de vanligste
sykdommer, sykdomsforløp og behandling. Studenten skal ha bred kunnskap om farmakologi relatert
til sykepleierens funksjons- og ansvarsområde. Et stort og krevende emne der det er lagt opp til en
veksling mellom teori, praksis og simulering med høy grad av studentaktive læringsmetoder der
studenten utvikler evnen til å forstå hva som skjer ved sykdomsutvikling og hvilke symptomer de
ulike sykdommer gir, noe som er essensielt innen sykepleiefaget. At det blir stadig flere eldre som
lever lenge med sin sykdom og som har flere sykdommer, krever at studentene må arbeide med
dette for å forstå helhet og sammenhenger, og dette blir vektlagt på slutten av andre studieår. Møte
med pasienter i praksisstudiene og arbeid med ulike oppgaver i bl.a. simulering, gir studenten
kunnskap og erfaring i hvordan det oppleves å bli rammet av sykdom og evnen til å vise empati og
utøve sykepleiefaglig omsorg utvikles.
Sykepleie i et flerkulturelt perspektiv er plassert på andre året. Emnet skal gi studenten innsikt og
forståelse for hvordan helse og sykdom har betydning for pasienter med ulik kulturell bakgrunn, samt
samer som urfolk og deres rettigheter. Emne gjennomføres på engelsk og internasjonale studenter i
tredje semester deltar på dette.
I tredje studieår skal kandidaten møte de komplekse og sammensatte pasienttilstander og
sykdomsbilder, samt ledelse av eget fag og tverrfaglige grupper og pasientforløp i behandlingskjeden.
Studenten skal følge en pasient som skifter behandlingsnivå der hensikten å lære pasientsikkerhet og
vurdere risiko for uønskede hendelser og bli bevisst hva som skal kvalitetssikres. Kvalitetssikring
innenfor tjenestetilbudene med tverrfaglig samarbeid skal følges systematisk både teoretisk og
praktisk. Sykepleiefaglig ledelse og tjenesteutvikling er et eget emne der studenten har teoretisk
innføring som følges opp i praksisstudier. I RETHOS er dette kunnskapsområde; Faglig ledelse,
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kvalitet og pasientsikkerhet. Noe av dette starter på første studieår og får et sterkt og tydelig fokus
på tredje studieår. Videre er praksisstudier i psykisk helsearbeid lagt til tredje studieår. Med den
kunnskap og erfaring studenten har tilegnet seg gjennom studiets to første år, gir praksisstudiet
innenfor psykisk helse, lagt til tredje studieår, studenten en god mulighet til å tilegne seg
læringsutbytter innenfor dette området og få mer dybdekunnskap og erfaring.
Sykepleie til barn og unge er eget emne som er lagt til på tredje studieår. Studenten har bakgrunn,
forståelse og erfaring fra teori og praksis og kan møte dette kompliserte, sammensatte og relativt
krevende emnet med en bedre forutsetning. Emnet gir kunnskap og erfaring både teoretisk og
praktisk. Det praktiske tilegnes ved at noen studenter har punktpraksis på aktuelle praksissteder, og
ved at forelesere fra praksis deler sine erfaringer. Emnet tilbys på engelsk for alle når det er
innreisende studenter.
Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfag, fastsatt av kunnskapsdepartementet
6.september 2017 med hjemmel i lov 1.april 2005 nr.15 om universitet og høyskoler § 3-2 annet
ledd, endret ved forskrift 19.desember 2017 nr.2246, skal definere de nasjonale rammene for helseog sosialfagutdanningene. Formålet er å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr praksisnære og
forskningsbaserte utdanninger med høy faglig kvalitet og relevans. § 2 felles læringsutbytter i
Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfag, skal gjelde alle helse- og sosialfagutdanninger.
Nord universitet har utarbeidet to fellesemner for bachelor i vernepleie, farmasi, paramedisin og
sykepleie.
1. Helsepersonells felles kunnskaps og verdigrunnlag
2. Tverrprofesjonell samhandling i helsetjenesten
Første fellesemne, Helsepersonells felles kunnskaps og verdigrunnlag, gjennomføres i første
semester. Studenten får kjennskap til andre profesjoner og samarbeidspartnere tidlig i studiet og kan
dra nytte av denne kunnskapen videre i studiet.
Tredje studieår starter med fellesemne, Tverrprofesjonell samhandling i helsetjenesten. Kunnskapen
studenten tilegner seg i emne skal anvendes i praksisstudiet i kommunehelsetjenesten/
hjemmesykepleien ved interagering med andre helseprofesjoner for å løse problemstillingen relatert
til pasientsituasjoner i praksis.
Praksisstudiene skal være en integrert del av studiet, og er avgjørende for den samlede
studiekvalitet.
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Praksisstudier i grunnleggende sykepleie lagt på første studieår. Studenten møter hovedsakelig eldre
og skal ha fokus på grunnleggende behov, og lære hva som skal gjøres når grunnleggende behov er
truet eller ikke ivaretas av pasienten selv. På andre studieår er praksisstudiene lagt til
spesialisthelsetjenesten der studenten møte mennesker med akutt, kronisk og kritisk sykdom og får
kunnskap om hvordan sykdommen oppleves av den syke, hvilke utredninger som gjøres, behandling
som iverksettes og ikke minst lærer studenten å observere pasienten for å stadig lære og forstå mer.
Ferdighetstrening og simulering i universitetets ferdighetsavdelingen gjennomføres ved bruk av case
som er gjenkjennbare for studenten fra praksisstudiene. Ved å øve mer i trygge omgivelser med
mulighet for refleksjon og diskusjon, får studenten utvikle kunnskap og ferdigheter, lærer av
hverandre og kan bli tryggere i rollen som sykepleier. Sammenheng på denne måten medfører økt
læring og forståelse for sykepleiefaget, samt øker ferdighetsnivået. På tredje studieår får studenten
først teori i Tverrprofesjonell samhandling og Sykepleiefaglig ledelse og tjenesteutvikling, for så å
anvende dette i praksisstudier. Teori og erfaring fra andre studieår med tanke på komplekse og
sammensatte pasienttilstander og sykdomsbilder skal også videreutvikles i praksisstudier på tredje
studieår. Psykisk helsearbeid er lagt til tredje studieår. Kunnskap og erfaringer fra første og andre
studieår skal anvendes og videreutvikles i praksisperioden og gi bedre innsikt og forståelse for dette
temaet.
Antall kandidater som skal utdannes, sett i sammenheng med tilgangen på praksisplasser er
krevende. Et godt samarbeid mellom universitet og praksistilbydere er påkrevet, samt en felles
forståelse for at begge må bidra for å utdanne sykepleiere. Universitetet har et godt samarbeid med
kommune- og spesialisthelsetjenesten både i Nordland og i Trøndelag. Det er gjennomført to møter
med praksisfeltet fra primær- og spesialisthelsetjenesten der planene for nytt studieprogram ble
presentert, og diskusjon og gruppearbeid ga gode innspill og råd jmf. s.13. I forbindelse med disse to
møtene, der samarbeid mellom praksisfeltet og universitetet ble påpekt som svært viktig for kvalitet i
praksisstudiene, ble det invitert til å danne ei arbeidsgruppe som skulle se på dette. Faggruppeleder
og studieprogramansvarlig utfordret i møtene at de som ønsket å delta kunne melde seg til
faggruppeleder, og det ble presisert at deltagelse måtte være forankret med vedkommende leder.
Gruppa ble dannet med 2 fra spesialisthelsetjeneste; 1 fra Helgelandsykehuset og 1 fra Sykehuset
Levanger, 4 fra primærhelsetjeneste; 2 fra Bodø, 1 fra Nærøy og 1 fra Grong. I tillegg 1 fra
Kommunene sektorens interesseorganisasjon (KS). Målet for arbeidet; samarbeid for kvalitet i
praksisstudiene. Gruppa har jobbet med hva studentene skal lære i de ulike praksisperiodene,
utformet læringsutbytter, sett på oppgaver studentene skal jobbe med og hvilke modeller for
veiledning og oppfølging det er ønskelig at studentene skal ha. Arbeidet gir en bedre felles forståelse
for innhold og kvalitet i praksisstudiene der det praktiske og det teoretiske skal henge sammen. At
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praksisfeltet har god kjennskap til hva studentene skal oppnå i praksisperioden er nødvendig for at
det tilrettelegges for dette. På siste møtet ble det også diskutert hvordan informere primær- og
spesialisthelsetjeneste om nytt studieprogram. Gruppa har hatt tre møter og har avsluttet
oppdraget.
Praksisfeltet ønsker å bidra inn i ferdighetsavdelingen og delta på ferdighetstrening og simulering for
en bedre samforståelse og kvalitet. Om dette skal bli en realitet må vi se nærmere på mulighetene,
hensikten og omfanget av, samt om det er gjennomførbart økonomisk.
Studie avsluttes med bacheloroppgave der studenten skal vise evne til å arbeide med en klinisk
problemstilling gjennom å anvende teori og metode som grunnlag for kunnskapsbasert praksis. Det
gis mulighet for å skrive tre typer bacheloroppgave; teoretisk oppgave, empirisk oppgave eller
vitenskapelig essay. Det tilbys undervisning i vitenskapsteori og metode underveis i studie fra første
år og frem mot skriving av bacheloroppgaven. Oppgaver studentene gjennomfører i ulike emner
underveis i studiet er lagt opp der progresjon er vektlagt, samt at studentene får jobbe med de tre
typer oppgaver som er aktuelle frem mot bacheloroppgave. Studentdeltagelse i forskning og
prosjekter fremmes slik at studenten kan velge å bruke deler av dette i sin bacheloroppgave.
Samarbeid med praksisfeltet for tema til bacheloroppgave blir det også tilrettelagt for.

3.5 Begrunnelse for læringsutbyttebeskrivelser
Innenfor studieprogrammets emner er læringsutbytter beskrevet for hvert emne i samsvar med
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning.
Læringsutbyttene på overordnet nivå er dekkende for hva studentene skal ha kunnskap, ferdigheter
og generell kompetanse på når de er ferdigutdannet som sykepleiere. Overordna læringsutbytter og
læringsutbytter på emner oppfyller kravene i Forskrift om nasjonal retningslinje for
sykepleierutdanning som er den sluttkompetansen alle sykepleiere utdannet i Norge skal ha.
Forskriften er lagt opp med seks kunnskapsområder med læringsutbytter under hvert område:
•

Helse, sykdom og sykepleie med 11 LUBer på kunnskap, 10 LUBer på ferdigheter og 7 LUBer
på generell kompetanse

•

Sykepleieprofesjon, etikk, kommunikasjon og samhandling med 8 LUBer på kunnskap, 4
LUBer på ferdigheter og 4 LUBer på generell kompetanse

•

Vitenskapsteori og forskningsmetode med 2 LUBer på kunnskap, 1 LUB på ferdigheter og 3
LUBer på generell kompetanse

•

Faglig ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet med 4 LUBer på kunnskap, 3 LUBer på ferdigheter
og 7 LUBer på generell kompetanse
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•

Tjenesteutvikling og innovasjon med 2 LUBer på kunnskap, 1 LUB på ferdigheter og 2 LUBer
på generell kompetanse

•

Teknologi og digital kompetanse med 2 LUBer på kunnskap, 2 LUBer på ferdigheter og 2
LUBer på generell kompetanse

Med utgangspunkt i disse kunnskapsområdene med tilhørende læringsutbytter er studieprogrammet
utarbeidet og delt inn i emner; 12 teoriemner og 8 praksisemner. Læringsutbytter fra
kunnskapsområdene er fordelt på flere emner og formulert avhengig av nivå og progresjon. På
overordnet nivå er læringsutbyttene sammenfattet til færre læringsutbytter slik det er beskrevet
tidligere og i tabell 6. Følgende tabell viser samsvar mellom de overordnede læringsutbyttene og
læringsutbyttene på emner.

Tabell 9: Dokumentasjon av samsvar LUB studieprogram og emner
Praksisstudier – Tverrfaglig samarbeid, komplekse pasienttilstander og pasientforløp

Praksisstudier - psykisk helsearbeid

x

x

x

x

Bacheloroppgave

Praksisstudier – Sykepleiefaglig ledelse og tjenesteutvikling

x

Sykepleie til barn og unge i et forebyggende og helsefremmende perspektiv

x

Sykepleiefaglig ledelse og tjenesteutvikling

x

Tverrprofesjonell samhandling i helsetjenestene

Sykepleie til mennesker med akutt, kronisk, kritisk og sammensatt sykdom

x

Praksisstudier – akutt, kronisk og kritisk syke Del 1 og Del 2

Patologi, sykdomslære og farmakologi

x

Praktiske ferdigheter i sykepleie Del 2

Praksisstudier – grunnleggende sykepleie

x

Sykepleie i et flerkulturelt perspektiv

Praktiske ferdigheter i sykepleie Del 1

Legemiddelhåndtering

x

Kommunikasjon, psykologi, pedagogikk og sosiologi

Grunnleggende sykepleie

x

Helsepersonells felles kunnskaps og verdigrunnlag

Anatomi, fysiologi og biokjemi

Studieprogrammets
læringsutbytte (LUB)

KUNNSKAP

Har bred kunnskap
om menneskets
grunnleggende
behov,
menneskekroppens
anatomi og fysiologi
og de vanligste
sykdommer,
symptomer,
sykdomsforløp og
behandling.
Har bred kunnskap
om sykepleierens
funksjonsområder
(helsefremming,
forebygging,
behandling,
rehabilitering,
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lindring og
palliasjon). (§4)
Har kunnskap om
digitale verktøy, Elæringsprogram og
online tilgjengelig
læringsmateriell.
(§19)
Kjenner til
sykepleievitenskap
og annen relevant
helsevitenskap og
det teoretiske
grunnlaget for
hvordan det
vitenskapelige
arbeidet er utviklet
innen fagområdet.
(§10)

x

x

Kan oppdatere sin
fagkunnskap både i
teoretiske og i
praktiske
problemstillinger.
(§10)
Kjenner til verktøy
og metoder for
tjenesteutvikling og
innovasjon. (§16)

x

x

x

Har bred kunnskap
om sentrale verdier
og begreper i
sykepleie,
sykepleiens
historiske utvikling
og dens betydning
for profesjons- og
tjenesteutvikling.
(§7)
Har kunnskap om
ledelse og
organisering av
helsetjenestene.
(§13)

x

x

x

x

x

x

FERDIGHETER
Kan anvende faglig
kunnskap og
relevante resultater
fra forsknings- og
utviklingsarbeid i
teoretiske
problemstillinger og
treffe begrunnede
valg. (§11)
Kan anvende
systematisk
observasjon,
vurdere, beslutte,
iverksette og
dokumentere
hensiktsmessige
sykepleietiltak i
praksis, samt
evaluere effekten og
justere ved behov.
(§5)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Kan anvende
kunnskap om
kulturkompetanse
og kulturforståelse i
vurdering,
planlegging,
gjennomføring og
evaluering av
sykepleie (§5)
Kan reflektere over
egen faglig utøvelse
av sykepleie til
pasienter og
pårørende og
justere denne under
veiledning. (§8)

Kan finne og kritisk
vurdere aktuell
informasjon i fag- og
forskningslitterature
n for å belyse en
sykepleiefaglig
problemstilling.
(§11)
Kan beherske
kartleggings-,
vurderings-,
dokumentasjons- og
kommunikasjonsver
ktøy i
sykepleieutøvelsen.
(§14)

x

x

GENERELL
KOMPETANSE
Har innsikt i
sykepleiens
yrkesetiske
retningslinjer og
faglige
problemstillinger og
kan håndtere ulike
situasjoner med
bakgrunn i disse.
(§9)
Kan planlegge og
gjennomføre
arbeidsoppgaver og
prosjekter over tid,
alene og i
samarbeid med
pasienter,
pårørende,
medstudenter og
andre, og i tråd med
etiske krav og
retningslinjer. (§12)
Kan formidle
sentralt fagstoff
som teorier,
problemstillinger og
løsninger både
skriftlig og muntlig,
og ved bruk av
teknologi og digitale
løsninger. (§12, 21)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Kan planlegge og
gjennomføre
kommunikasjon og
samhandlingsproses
ser med andre
faggrupper og
gjennom tverrfaglig
samarbeid bidra til
utvikling av god
sykepleiepraksis.
(§9, 12)
Kjenner til
kvalitetsutfordringer
som krever
innovasjon og kan
planlegge og
gjennomføre
tjenesteutvikling i
samarbeid med
pasienter og
pårørende. (§18)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.6 Infrastruktur
Undervisning vil foregå på 2 campus; Bodø og Levanger, og 2 studiested; Namsos og Mo i
Rana. Seks emner i studieprogrammet er praktiske studier og vil foregå i praksisperioder i
primær- og spesialisthelsetjenesten. Studentene får også undervisning, øvelser og simulering
ved ferdighetsavdelingen ved campus og studiested hvor vi har studenter.
Ferdighetsavdelingen
Ferdighetsavdelingen er dimensjonert ut fra antall studenter på hver studiested/campus
med antall senger og det utstyret som trengs for å gjennomføre de prosedyrene og øvelsene
studieprogrammet legger opp til. Med det høye studenttallet vi har er det nødvendig at
studentene deles i grupper som veksler på å være i ferdighetsavdeling og i teori/seminar.
Det er hovedsakelig på første og andre studieår studentene øver og lærer i
ferdighetsavdelingen. På tredje studieår har studentene gjennomgått både
ferdighetstrening, noen praksisstudieperioder og det meste av teorigrunnlaget, nå skal de
anvende kunnskap og ferdigheter i praksisstudier hovedsakelig i kommunehelsetjenesten
med fokus på komplekse og sammensatte pasientsituasjoner og sykepleierens fagutviklingsog ledelsesfunksjon.
Første studieår lærer studentene følgene prosedyrer på ferdighetsavdeling:
Smittevern/hygiene, sengereing, stell av pasient i seng, ernæring, mating, munnstell og
tannpleie, eliminasjon (urin/avføring – legge inn urinkateter), sårbehandling,
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medikamenthåndtering, subcutane injeksjoner, blodprøvetaking, systematisk undersøkelse
og vurdering, observasjoner av vitale tegn, forflytningsteknikk, 1.hjelp og dokumentasjon.
Universitetet abonnerer på prosedyreverktøy, Var Health Care, som er tilgjengelig for
studentene på Canvas. Dette er prosedyrer som er faglig oppdatert og brukes aktivt i
ferdighetstreningen. Her vises hvordan prosedyren skal utføres, det er listet opp det utstyr
som trengs og det finnes faglige spørsmål der studentene kan teste seg selv.
Andre studieår lærer studentene systematisk undersøkelser og vurdering (SKUV), lærer og
øver på en del prosedyrer som perifer venekanylering (PVK), intravenøse infusjoner,
smertekartlegging, oksygenbehandling, inhalasjonsmedisinering, sug, dokumentasjon, samt
1.hjelp og tiltak i forbindelse med subakutte og akutte hendelser. Simulering som pedagogisk
metode vektlegges i studieprogrammet. Det jobbes da med ulike case som simuleres og
situasjonen ligger tett opptil hva studentene møter i praksisstudiene. Det finnes ulike
definisjoner på simulering, men i helsefagutdanning bruker man ofte å si at det er fenomener
eller aktiviteter som etterlikner et klinisk miljø hvor en kan trene prosedyrer, ta beslutninger
og drive kritisk tenkning ved hjelp av rollespill, video eller simulatorer (Jeffries, 2005).
Disse øvelsene krever avansert simuleringsdukke som finnes på alle campus/studiested.
Lokaliteter for en simuleringsenhet med operatørrom og debrifingsrom finnes bare på
campus Levanger i dag og det jobbes med å få dette på plass på alle campus/studiested
innen 2021. Disse fasilitetene er påkrevet for å kunne gjennomføre simulering på en
rasjonell måte med kvalitet og mulighet for utvikling, og for å kunne benytte kostbart utstyr
hensiktsmessig ved at det er lett tilgjengelig.
Gjennom ferdighetstrening får studenten øve i trygge omgivelser der de kan stille spørsmål,
få veiledning og gode råd. De utvikler et godt håndlag, observasjonsevne,
kommunikasjonsferdigheter og kan oppnå å bli tryggere i rollen som sykepleier, og oppnår
mange læringsutbytter på flere emner i studieprogrammet. Simulering er en treningsmetode
som kan være verdifull og positiv i forhold til pasientsikkerhet fordi man trener på
pasientsituasjoner i trygge omgivelser og uten å skade pasienten. Dette kan tette gapet
mellom «å vite» og «å gjøre». (Aase 2010)

Bibliotektjenesten
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Universitetsbiblioteket har sin hovedavdeling i Bodø, og de andre studiestedene har også
bibliotek med litteratur innenfor de fagene det undervises i. Alle studenter kan låne fra
biblioteket. Bibliotektjenesten er organisert for å betjene de ulike fagområder. Dette
omfatter kontakt mot fagmiljøet og oppfølging og veiledning av ansatte og studenter knyttet
til de respektive fagmiljø. Universitetsbiblioteket blir brukt både som arbeidssted og som
leverandør av litteratur knyttet til studier og oppgaveskriving. I biblioteket finner studentene
arbeidsplasser hvor de kan jobbe alene eller i grupper, med eller uten stasjonær PC. Private
PC kan brukes opp mot universitetets trådløse nettverk. Biblioteket har en stille lesesal,
grupperom og åpent lesesal/gruppearbeidsområde i tilknytning til biblioteket. Biblioteket
tilbyr en rekke tjenester på området utlån, digitale tilrettelegginger og tilganger til bøker og
databaser, registering og tilgjengeliggjøring, veiledning og brukeropplæring. Gjennom
nettsiden nord.no kan studenten søke etter faglitteratur og finne annen relevant hjelp i
forbindelse med pensum og oppgaveskriving. Nord universitet har også i samarbeid med
universitetet i Stavanger og Høgskolen i Østfold produsert en serie med podkaster om
akademisk skriving som er tilgjengelig for våre studenter.
IKT, kompetanse og ressurser
IT-tjenesten har ansvar for brukerstøtte, nettverksdrift, systemdrift og utvikling og tilpassing.
IT-tjenesten yter brukerstøtte til ansatte og til studenter, via egen informasjonsside om ITtjenester på Nord universitets hjemmeside, eller gjennom e-post eller telefon. Ved Nord
universet er det full dekning av trådløsnett i alle bygg. På studiestedene er det utstyr for
videokonferanse og alle har tilgang til Skype/Teams.
Alle enheter benytter det nettbaserte læringssystemet Canvas som kommunikasjonsverktøy
til informasjonsdeling og til ulike pedagogiske aktiviteter som undervisning og veiledning.
Canvas blir driftet av Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT). KOLT tilbyr
veiledning og brukerstøtte til de fagansatte ved vårt fakultet, og er bemannet med ansatte
med pedagogisk og teknisk bakgrunn. De representerer en viktig samarbeidspartner i
arbeidet med å utvikle og implementere digitale verktøyet i det pedagogiske ved fakultetet.
Kompetanse
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Ved FSH har det vært satt fokus på fleksible læringsmetoder og nettpedagogikk. Siden
oppstart i 2010 av Nett og samlingsbasert sykepleierutdanning har fakultet jobbet målrettet
med å utvikle studiet og kompetanse hos de fagansatte. I 2012 ble det satt av en egen
ressurs til en nettkoordinator, og denne funksjonen er i dag 25% stilling knyttet til fleksibel
læring både på campus og til nett og samlingsbaserte studier. Stillingen er bemannet med
førstestillingskompetanse. Fra oppstart i 2010 og til i dag har flere fagansatte tatt
videreutdanning i fleksibel læring og nettpedagogikk, samt universitetspedagogikk som også
inneholder tema som bruk av digitale verktøy. Det er også blitt gjennomført flere seminar og
workshop med fleksibel læring som tema, og flere av fagpersonalet har deltatt. Det har vært
jobbet med ulike forsknings- og fagutviklingsprosjekt relatert til fleksibel læring som er
presentert ved nasjonale og internasjonale konferanser. F.eks. ble et samarbeidsprosjekt
med FLU presentert på ECER konferansen i 2014. Fagansatte ved FSH har utviklet
realkompetanse gjennom flere år som kullkoordinatorer og emneansvarlig ved nett og
samlingsbasert bachelor. Gjennom dette arbeidet har vi hatt fokus på problemstillinger som
etikk og personvern. Da vi i hovedsak har brukt nettforelesninger ved bruk av Camtasia Relay
og Meidacite har avtaler om bruk/gjenbruk vært gjort direkte med foreleser. Streaming av
klasseromsundervisning har vært lite brukt og samtykkeproblematikk har ikke vært en stor
utfordring så langt. Imidlertid ser vi at økt satsning på fleksibel læring og studentaktive
metoder på campus/studiested medfører et behov for å sette denne problematikken mer
tydelig på dagsorden. Dette jobbes det videre med hvis streaming blir aktuelt.
Vi har også jobbet med implementering av digitale verktøy til veiledning og vurdering i
praksisstudier ved utdanningen. F.eks. i 2014 mottok et fagutviklingsprosjekt ved FSH 1,3
mill. fra Norgesuniversitetet for å utvikle en veiledningsmodell der digitale verktøy ble
utprøvd.
FSH skal jobbe videre med å utvikle fagpersonalets formelle kompetanse og realkompetanse
gjennom å ha fokus på fleksibel læring og digitalisering ved gjennomføring av ulike kurs,
workshop og fakultetsseminar m.m.
Med bakgrunn i tabell 13 kan følgende fagansatte trekkes frem med kompetanse innenfor
teknologi og digitalisering: Anette Iren Langås Larsen, Anette Tast, Anne Deinboll, Anne Lise
Grønningsæther Loftfjell, Annie Grethe Karlsen, Aud Emelie Evensen, Aud Moe, Berit
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Mosseng Sjølie, Gerd Helene Jakobsen, Grethe Dilleren, Grethe B. Næss, Guri Bitnes Wiik,
Hege Hammer, Håvard Jokobsen, Jonas Vaag, Jorunn Bjerkan, Kari Grande Andersen, Kari
Ingstad, Karin Hartviksen, Kristin Sørensen, Lise Rønningen, Maria Strandås, Marianne
Hedlund, Mette Spliid Ludvigsen, Rose Mari Olsen, Rut-Elin Ingeborg Øfsti, Siv Grav, Tomas
Log, Tone Kjersti, Knudsen Oddvang, Tove Helene Larssen, Trude Wille og Øyvind
Christiansen.
Ressurser, bygg og studentvelferd
Universitetet har en sentral kopi-/utskriftsordning, som for studenter innebærer at
studentkortet benyttes for verifisering mot systemet. På studiestedet finnes
multifunksjonsmaskiner for utskrift, kopiering og skanning. Alle studenter ved Nord
universitet får automatisk tildelt en e-postadresse, som er den e-postadresse som skal
benyttes ved all kontakt.
Universitetets nettside, www.nord.no, er en viktig informasjonsportal for studentene. Under
«For studenter» finnes veiledning til StudentWeb, Canvas og studentpost, innlogging til
systeminnganger, studieplaner med litteraturlister, lover, reglement og forskrifter, samt
informasjon, timeplaner og eksamensplan. Studenter ved Nord universitet har gratis tilgang
til Office 365 med Outlook e-post, kalender og kontakter, Office Apps, Lync og SkyDrive. I
tillegg finnes apper for telefon og nettbrett. I tillegg kan studentene installere Microsoft
Office 2013 gratis på PC og Mac, med programmene Word, Excel, PowerPoint, OneNote,
Access, Publisher, Lync og InfoPath.
Microsoft Lync er en Skype-lignende videokonferanseløsning, og er sammen med Adobe
connect levert av Uninett, det kommunikasjonsverktøyet Nord universitet har valgt til digital
kommunikasjon og nettundervisning. Med Adobe og Lync kan studentene enkelt fra sin PC
eller Mac kommunisere med medstudenter og ansatte vi chat, lydsamtale, video og deling av
skjerm og dokumenter. Forelesere kan gjøre opptak av nettforelesninger med Camtasia
Relay, et program som har noen redigeringsmuligheter i etterkant av opptaket. Universitetet
har tegnet lisensavtaler for programvare for studenter og ansatte som gir rett til bruk både
på skolens datamaskiner og private maskiner.
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Alle studiestedene hvor vi tilbyr sykepleierutdanning har kantiner, med unntak av
Vesterålen. Alle studiestedene har servicetorg/ansatte som kan hjelpe studentene med bla.
Studentkort, opptaksspørsmål, eksamen eller vitnemål. Studentservice kan kontaktes via
epost, telefon eller besøk. Studieveilederne hjelper studentene med yrkes- og
utdanningsveiledning og individuelle utdanningsplaner. Nord universitet har ansatt et
studentombud, plassert i Bodø, som skal betjene hele universitetet og alle studiestedene.
Studentombudet kan gi studentene råd og hjelp i saker knyttet til studiesituasjonen.
Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling, og at
studentenes rettigheter blir ivaretatt. Universitetet har også rådgivningstjeneste i forhold til
både fysiske, psykiske og sosiale utfordringer. For mange av tjenestetilbudene er fysisk
tilstedeværelse underordnet, da studentene i større og større grad benytter digitale
tjenester.
Studentsamskipnaden (Studentinord) har informasjon om bolig, trening og fritid, barnehage,
studentforeninger, helse, og er en viktig støttespiller for studentene.

(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet
for studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.
Sykepleierutdanningen er lagt opp med en veksling mellom teori - og praksisstudier, og
sykepleieyrket fordrer handlinger som begrunnes i kunnskap. Læringsutbyttene i studiet tar
utgangspunkt i RETHOS. Undervisning-, lærings- og vurderingsform er avhengig av hvilken profil de
enkelte emner har. Ved typisk teoretisk emne er det lagt opp til mer forelesninger, men da
hovedsakelig ressursforelesninger der krevende kunnskap blir forklart og som viser studentene
retning for egenstudier og gruppearbeid. Innenfor disse emnene er det ofte valgt skriftlig
skoleeksamen.
Emner av mer praktisk karakter som ferdighetstrening og simulering fordrer obligatorisk deltagelse
og gjerne praktisk eksamen. Emnene i praksisstudier vurderes ut fra studentens evne til å utføre
sykepleiehandlinger i praksis og deres evne til å begrunne valg av handling. Vurdering gjøres av
praksisveileder og universitetets lærer sammen med studenten.
Følgene tabell viser hvert emne i studieprogrammet med læringsutbytter og hvilke undervisnings- og
læringsform som er benyttet, og hvilke vurderingsform som er valgt og begrunnelse for de valg som
er gjort.
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Tabell 10: Sammenheng mellom emnenes læringsutbytte, undervisning, vurdering – og
begrunnelse

Anatomi, fysiologi og biokjemi

EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNING
S- OG
LÆRINGSFORM

VURDERINGSFORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAP: ·Har bred kunnskap om menneskekroppens
anatomi, fysiologi og biokjemi i et livsløpsperspektiv · Navngir
anatomiske strukturer og organer i menneskekroppen -Beskriver organers beliggenhet i forhold til hverandre Beskriver anatomisk oppbygging i betydning; o
Makroanatomisk: organ og organsystemer o Mikroanatomisk:
celler og vev · Beskriver ulike organer og organsystemers
oppgaver i kroppen · Gjør rede for normal fysiologi i de ulike
organene og organsystemene hos barn, voksne og eldre ·
Gjør rede for reguleringsmekanismer og homeostase i den
friske kroppen

Videoforelesninger

OD Obligatorisk
deltagelse på
TBL og
disseksjon.

Videoforelesninger: introduserer, belyser og
systematiserer relevant pensum før TBL. Et
spesielt pedagogisk fokus rettes på deler av
pensum som anses vanskelig å tilegne seg på
egenhånd.

FERDIGHETER: · Kan formidle grunnleggende kunnskaper om
menneskekroppens anatomi og organsystemer, samt
fysiologiske og biokjemiske prosesser
GENERELL KOMPETANSE: - Erkjenner at kunnskap i emnet har
betydning for utøvelse av faglig forsvarlig sykepleie

Nasjonalt emne der læringsutbyttene er
utarbeidet nasjonalt

Team-basert
læring (TBL)
Disseksjon ved
hjelp av 3D
teknologi

SK Nasjonal
individuell
skoleeksamen
– 4 timer

TBL: en studentaktiviserende og lærerstyrt
undervisningsform. Inkluderer individuell og
gruppevis oppvarmingstest, såkalt «Individual
Readiness Assurance Test (iRAT)» og «Team
Readniness Assurance Test (tRAT)».
Oppvarmingen avsluttes med at lærer
oppsummerer og gir tilbakemelding på
oppgavene (dette kan f. eks. inkludere en
miniforelesning på 10-20 minutter). Deretter
jobber studentene med hoveddelen som
kalles «Team Applications (tAPP)», som
inkluderer 3-6 vanskeligere oppgaver som
gruppene skal arbeide med. Oppgavene i TBL
skal egne seg til diskusjon og gruppearbeid,
inneholder både flervalgsoppgaver og større
oppgaver, og det blir vektlagt å bruke
spørreordene fra læringsutbyttebeskrivelsen.
Det legges vekt på at oppgavene er relevante.
Disseksjon: gjennomføres for å gi studentene
en dypere forståelse og gjennomgang av noen
av kroppens viktigste organer.
OD - Obligatorisk deltagelse på TBL og
disseksjon bidrar til at studentene oppnår
læringsutbyttene ved aktiv deltagelse ved
egen forberedelse, deltagelse der spørsmål og
diskusjoner kommer frem og fagstoffet
tilegnes ved å lære av hverandre.
Læringsutbytte om å formidle kunnskap
utvikles og nås.
SK Vurderingen er skriftlig nasjonal
skoleeksamen der studenten må vise
kunnskap relatert til læringsutbyttene i emnet
som inneholder flest læringsutbytter innenfor
kunnskap. Karakter A - F
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EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNINGSOG
LÆRINGSFORM

VURDERINGS
FORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAP: · Har bred kunnskap om menneskets
grunnleggende behov. · Har kunnskap om aldringsprosessen og
eldres særegne behov for sykepleie og omsorg og sentrale
sykdommer til eldre. · Har kunnskap om sykepleie i livets
sluttfase. - Har kunnskap om sykepleiens historiske utvikling,
tenkning og dens betydning for profesjons- og tjenesteutøvelse.
· Har kjennskap til vitenskapsteori og forskningsmetode – Har
kunnskap om sentrale verdier og begreper i sykeplpeie · Har
kunnskap om yrkesetiske retningslinjer og verdigrunnlaget i
sykepleie. · Har kunnskap om sykepleierens ulike funksjons- og
ansvarsområder. · Har kunnskap om dokumentasjon av
sykepleie. · Har kunnskap om teknologi og digitale løsninger i
helsetjenesten.

Forelesning,
seminarer,
veiledning og
gruppearbeid.

OD
Obligatorisk
deltagelse

Forelesninger belyser og systematiserer
deler av pensum, spesielt det som anses
vanskelig å tilegne seg på egen hånd.

Grunnleggende sykepleie

FERDIGHETER: · Kan anvende sykepleieprosessen som
problemløsende metode og utøvelse av sykepleie. · Kan
anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske
problemstillinger og treffe begrunnede valg, både skriftlig og
muntlig. · Kan reflektere over yrkesetiske retningslinjer og hva
det innebærer å være en profesjonell sykepleier.
GENERELL KOMPETANSE: · Kan identifisere pasientens behov
for sykepleie og omsorg. · Kan anvende problemløsende
metode knyttet til grunnleggende behov. – Kan formidle faglige
synspunkter relatert til kunnskap om menneskets
grunnleggende behov. · Kan utøve kunnskapsbasert praksis.

AK
Arbeidskrav i
grupper som
må være
godkjent
/levert før
studenten får
avlegge
eksamen i
emnet.
HJ Individuell
hjemme
eksamen over
2 dager

På seminarer jobber studentene sammen
med ulike avgrensede tema innenfor
pensum med veiledning av faglærere. Dette
for å oppnå forståelse for læringsutbyttene
både på kunnskap og ferdigheter. På
seminarene skal studentene ha muntlige
framlegg på arbeidskravet.
Veiledning av faglærer individuelt og i
grupper gir studenten mulighet for å få
konstruktiv tilbakemelding for utvikling.
Gruppearbeid brukes til å jobbe med ulike
oppgaver innenfor emnet som inneholder
læringsutbytter innenfor kunnskap om
pasienten, sykepleierollen, etikk,
vitenskapsteori og forskningsmetode og
teknologi. Ved å jobbe med deler innenfor
emnet får de hjelp til å systematisere
pensum, forklare og diskutere fagstoffet
med hverandre for å tilegne seg kunnskap
og bedre forståelse for å oppnå
læringsutbyttene. For eksempel til
læringsutbytte Kan reflektere over
yrkesetiske retningslinjer og hva det
innebærer å være en profesjonell sykepleier
bedre i samarbeid med andre.
OD - Obligatorisk deltagelse på seminar og
gruppearbeid bidrar til at studentene
oppnår læringsutbyttene ved aktiv
deltagelse ved egen forberedelse,
diskusjoner der studentene lærer av
hverandre, noe som er essensielt innen
sykepleiefaget, og for å nå læringsutbytte;
Kan formidle faglige synspunkter relatert til
kunnskap om menneskets grunnleggende
behov.
AK - Arbeidskrav er skriftlig oppgave der
studenten jobber for å nå læringsutbyttene i
emnet, og hovedsakelig læringsutbyttene
under ferdigheter.
HJ - Eksamen: Individuell hjemmeeksamen
legger grunnlag for at studenten får
dokumentert grunnleggende kunnskap i
emnet og får oppnåelse i læringsutbyttene
både på kunnskap, ferdigheter og generell
kompetanse. Karakter A - F
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Praktiske ferdigheter – Del 1

EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNINGS- OG
LÆRINGSFORM

VURDERINGSFORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAP: · Ha kunnskap om hygieniske prinsipper,
smittestoffenes oppbygging og deres egenskaper ·
Ha kunnskap om kroppens normalstatus og dens
grunnleggende behov · Ha kunnskap om og anvende
riktig forflytningsteknikk og arbeidsstilling · Ha
kunnskap om grunnleggende førstehjelp, hjertelungeredning med defibrillator - HHLR og brannvern ·

Forelesning,
demonstrasjon,
individuell- og
gruppeveiledning, trening
på ulike prosedyrer,
simulering, E-Læring.

OD - Obligatorisk
deltakelse

Forelesning og demonstrasjoner brukes
for å hjelpe studentene med å komme i
gang med ferdighetstrening innenfor
ulike sykepleieprosedyrer.

FERDIGHETER: · Kan identifisere sykepleiefaglige
problemstillinger knyttet til sanser, pleie og stell,
forflytning, sirkulasjon, respirasjon, ernæring,
eliminasjon, hygiene og smittevern,
medikamenthåndtering. · Kan planlegge og utføre
grunnleggende stell med respekt for pasienten
bluferdighet, aktuelle praktiske sykepleieprosedyrer
nøyaktig, ryddig og estetisk, og ivareta de hygieniske
prinsipper på en faglig forsvarlig måte. · Kan
informere pasienten om den aktuelle prosedyren,
anvende generelle ferdigheter i kommunikasjon ·
Kan utføre og begrunne tiltak innenfor
legemiddelhåndtering · Kan utføre grunnleggende
førstehjelp, hjerte- lungeredning og brannvern · Kan
være bevisst for kostnader knyttet til
forbruksmateriell benyttet i prosedyrer

Hele emnet gjennomføres
på universitetets
ferdighetsavdelingen.

PE - Eksamen

GENERELL KOMPETANSE: · Kan anvende generelle
hygieniske tiltak for å hindre smittespredning · Kan
reflektere og dele erfaringer med andre om hvordan
det oppleves å gi, og motta helsehjelp · Kan
begrunne sine praktiske handlinger i klinisk arbeid
gjennom teoretisk kunnskap

AK – Arbeidskrav som
må være godkjent for
å gå opp til eksamen.

Veiledning av faglærer individuelt og i
grupper gir studenten mulighet for å få
konstruktiv tilbakemelding for å utvikle
godt håndlag, riktig gjennomføring og
kunnskapsbasert praksisutøvelse.
Simulering tar utgangspunkt i case fra
praksis og studentene får øve på
sykepleieutøvelse relatert til case i en
trygg situasjon der de får veiledning.
OD - Obligatorisk deltagelse på
ferdighetstrening er nødvendig for å
oppnå læringsutbyttene i emnet som er
knyttet til utøvelse av sykepleiefaget.
Metoden er å øve på ulike
sykepleieprosedyrer under veiledning.
AK - Arbeidskrav: Praktisk og teoretisk
arbeid i mikrobiologi der kunnskap og
forståelse innen hygiene og smittevern
skal læres for å nå læringsutbyttene Ha
kunnskap om hygieniske prinsipper,
smittestoffenes oppbygging og deres
egenskaper og Kan anvende generelle
hygieniske tiltak for å hindre
smittespredning.
PE - Eksamen er sammensatt av teori og
praksis der studenten får vise riktig
utførelse av sykepleieprosedyrer som
begrunnes med kunnskap. Bestått/ikke
bestått
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Helsepersonells felles kunnskaps- og verdigrunnlag

EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNINGSOG LÆRINGSFORM

VURDERINGS-FORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAPER: · har kunnskap om
menneskerettighetene og verdigrunnlaget for
utøvelse av helsepersonellrollen. · har kunnskap om
folkehelse og folkehelsearbeid. · har kunnskap om
studieteknikk og akademisk skriving. · kjenner til
organiseringen av helse- og velferdstjenestene. ·
kjenner til lover og regelverk for utøvelse av
helsehjelp med vekt på rollen som helsepersonell,
pasient- og brukerrettigheter. · kjenner til etikk og
etiske teorier. · kjenner til inkludering, likestilling og
ikke-diskriminering som grunnlag for likeverdige
helse- og velferdstjenester. · kjenner til
kunnskapsbasert praksis

Emnet er felles for
alle
helsefagutdanninge
ne ved Fakultetet
for sykeleie og
helsevitenskap.
Læringsaktivitetene
i emnet vil være
forelesninger,
gruppearbeid og
ferdighetstrening.

OD - Obligatorisk
deltakelse

Forelesninger brukes til å gi en introduksjon
til de ulike temaene som inngår i emnet,
belyse pensum og synliggjøre koblinger
mellom teori og praksis.

FERDIGHETER: · kan anvende digitale
samskrivingsverktøy. · kan anvende digitale
bibliotektjenester. · kan reflektere over etiske
problemstillinger innen helse- og velferdstjenestene
GENERELL KOMPETANSE: · kan formidle faglige
synspunkter med referanse til relevant lovverk,
offentlige dokumenter og faglitteratur i tråd med
retningslinjer for akademisk skriving

AK - Arbeidskrav
HJ - Eksamen Individuell
hjemmeeksamen

Gruppearbeid skal stimulere til læring
gjennom felles refleksjon og diskusjoner.
Gruppearbeidet gir erfaring med ulike
former for kommunikasjon og samhandling
som er ferdigheter studentene jobber med
igjennom hele studiet. Målet for
gruppearbeidet er både faglig og personlig
vekst hos studenten.
Ferdighetstrening benyttes for å øve på
ulike metoder og arbeidsformer relevant for
sykepleiefaglig yrkesutøvelse. Det er
obligatorisk å delta i ferdighetstreningen
med bakgrunn i at å tilegne seg nye
ferdigheter krever praktisk øvelse i samspill
med andre.
OD - Obligatorisk deltagelse. Det vil være
obligatorisk å delta i gruppearbeid og
ferdighetstrening. Å utvikle ferdigheter
krever praktisk trening og samhandling med
andre. Det er obligatorisk å delta med
bakgrunn i at å tilegne seg disse
læringsutbyttene krever andre
arbeidsformer enn teoretiske studier. For
eksempel er følgende læringsutbytte
grunnlag for obligatorisk deltagelse: kan
reflektere over etiske problemstillinger innen
helse- og velferdstjenestene

AK - Arbeidskrav i gruppe. Studentene
reflekterer rundt etiske problemstillinger i
grupper og leverer skriftlig oppgave på
temaet. Arbeidskravet gir studentene
mulighet til å tilegne seg ferdigheter i
akademisk skriving relatert til
læringsutbytte kan formidle faglige
synspunkter med referanse til relevant
lovverk, offentlige dokumenter og
faglitteratur i tråd med retningslinjer for
akademisk skriving

HJ - Eksamen. Kandidatenes viser sitt
læringsutbytte i en individuell skriftlig
besvarelse. Selve eksamens-gjennomføringen, skriveprosessen ses som en del av
læringsprosessen. Karakter A - F
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Kommunikasjon, psykologi, pedagogikk og sosiologi

EMNE

LÆRINGSUTBYTTER

UNDERVISNINGSOG LÆRINGSFORM

VURDERINGS-FORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAP: · har kunnskap om menneskets
psykologiske utvikling. · har kunnskap om
pedagogiske teorier og metoder. · har kunnskap om
grunnleggende begreper og fenomener i sosiologi. ·
har kunnskap om grunnleggende kommunikasjon, og
ulike personsentrerte tilnærmingsmåter for å
understøtte pasientens beslutningsgrunnlag. · har
kunnskap om konfliktløsning

Forelesning/
nettforelesning,
gruppearbeid

AK - Gruppe

Forelesninger brukes til å gi en introduksjon
til de ulike temaene som inngår i emnet,
belyse pensum og synliggjøre koblinger
mellom teori og praksis.

FERDIGHETER: · anvender samfunnsvitenskapelig
teori, metoder og verktøy over planlegging, utøvelse
og evaluering av sykepleie til pasienter i alle
aldersgrupper
GENERELL KOMPETANSE: · forstår og ivaretar
betydning av respekt, medbestemmelse og i møte
med den enkelte pasient, pårørende og andre
samarbeidspartnere. · forstår betydningen av
samarbeid og samhandling med pasient, pårørende,
kollegaer og andre samarbeidspartnere

MU – Muntlig fremlegg i
gruppe

AK - Gruppearbeid skal stimulere til læring
gjennom felles refleksjon og diskusjoner.
Gruppearbeidet gir erfaring med ulike
former for kommunikasjon og samhandling
som er ferdigheter studentene jobber med
igjennom hele studiet. Målet for
gruppearbeidet er både faglig og personlig
vekst hos studenten.
Obligatorisk deltagelse. Det vil være
obligatorisk å delta i gruppearbeid med
bakgrunn i at å tilegne seg disse
læringsutbyttene krever det andre
arbeidsformer enn bare individuell lesing av
pensum. Kommunikasjon, samarbeid og
samhandling må utøves og læres sammen
med andre.
MU - Eksamen. Muntlig fremlegg i grupper
med bakgrunn i AK, som får frem
gruppeprosess, evnen til å jobbe sammen
og at den enkelte student viser
oppmerksomhet og hensyn til
gruppemedlemmene slik at alle bidrar.
Karater A - F
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EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNINGSOG LÆRINGSFORM

VURDERINGSFORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAP: · Har kunnskap om de begreper og regler
som inngår i legemiddelhåndtering og
legemiddelregning · Har kunnskap om forskrifter og
retningslinjer for legemiddelhåndtering

Forelesninger,
veiledning,
ferdighetstrening og
gruppearbeid

SK - Individuell
skriftlig
skoleeksamen 3
timer.

Forelesning brukes som introduksjon for å hjelpe
studentene med å komme i gang med å tilegne seg
læringsutbyttene i emnet.

Legemiddelhåndtering

FERDIGHETER: · Kan utføre feilfri legemiddelregning ·
Kan regne ut riktig dose, styrke og mengde i ulike
typer oppgaver · Kan dokumentere egne utregninger
på en etterrettelig måte og utføre egenkontroll på
disse · Kan utføre og begrunne tiltak innenfor
legemiddelhåndtering
GENERELL KOMPETANSE: Kan planlegge og
gjennomføre forsvarlig legemiddelhåndtering,
herunder legemiddelregning, og kvalitetssikre den
enkelte pasient sin legemiddelbruk · Forstår
betydningen av feilfri legemiddelhåndtering og
legemiddelregning med henblikk på pasientsikkerhet

For å få
karakteren
bestått må
besvarelsen være
100 % riktig.
Obligatorisk
deltakelse må
være godkjent for
å framstille seg til
eksamen.

Veiledning av faglærer individuelt og i grupper gir
studenten mulighet for å få konstruktiv
tilbakemelding for å utvikle godt håndlag, riktig
gjennomføring og kunnskapsbasert
praksisutøvelse.
Gruppearbeid skal stimulere til læring gjennom
felles refleksjon og diskusjoner for å oppnå
læringsutbyttene og trygge studentene i arbeidet
med feilfri legemiddelregning og
legemiddelhåndtering. Gruppearbeidet gir erfaring
med å lære av hverandre og øve seg på å være
nøyaktig i de som presenteres.
Ferdighetstrening benyttes for å oppnå
læringsutbyttene i ferdigheter og generell
kompetanse i emnet. Det er obligatorisk å delta i
ferdighetstreningen med bakgrunn i at å tilegne
seg nye ferdigheter som krever praktisk øvelse i
samspill med andre.
OD - Obligatorisk deltagelse. Det vil være
obligatorisk å delta i gruppearbeid og
ferdighetstrening. Å utvikle ferdigheter krever
praktisk trening og samhandling med andre. Det er
obligatorisk å delta med bakgrunn i at å tilegne seg
disse læringsutbyttene krever andre arbeidsformer
enn teoretiske studier. For eksempel er følgende
læringsutbytte grunnlag for obligatorisk
deltagelse: kan utføre feilfri legemiddelregning og
kan utføre og begrunne tiltak innenfor
legemiddelregning.
SK - Eksamen. Kandidaten må vise at feilfri
legemiddelregning beherskes. Dette er påkrevet
for å sikre kvalitet i legemiddelhåndtering med
henblikk på pasientsikkerhet.
Bestått/ikke bestått
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Praksisstudier – Grunnleggende sykepleie - kommunehelsetjenesten

EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNINGSOG LÆRINGSFORM

VURDERINGS-FORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAP: · har bred kunnskap om menneskets
grunnleggende behov og normale funksjoner. · har
bred kunnskap om personsentrert sykepleie · har
kunnskap om de viktigste juridiske og etiske
aspekter ved utøvelse av sykepleie

Utøvelse av
sykepleiefaget i
praksisfeltet
hovedsakelig til
eldre pasienter
under veiledning av
sykepleiere som må
være kjent med
emnets
læringsutbytter og
vurderer studentens
oppnåelse av disse.

PR - Studenten blir vurdert
fortløpende av praksisveileder i
samarbeid med faglærer.

Studenten får mulighet til å bruke
kunnskap og ferdigheter som er
tilegnet tidligere i studiet i praktisk
handling. Under veiledning skal
studenten utvikle sin kompetanse.

FERDIGHETER: · kan anvende faglig kunnskap om
kropp, helse og sykdom. · kan anvende
sykepleieprosessen. · kan anvende kunnskap om
forflytning og ergonomi i utøvelsen av sykepleie. ·
kan skape gode relasjoner og anvende profesjonell
kommunikasjon i møte med pasienter, pårørende,
kollegaer og andre samarbeidspartnere. · kan
anvende hygieniske prinsipper og utføre
grunnleggende prosedyrer · kan administrere
legemiddelhåndtering. · kan anvende aktuelt
kartleggings-, vurderings-, dokumentasjons- og
kommunikasjonsverktøy. · forstår betydningen av
personsentrert tilnærming til pasient og pårørende
GENERELL KOMPETANSE: · kan reflektere over
etiske problemstillinger. · kan planlegge og
gjennomføre kommunikasjon og samhandling med
pasienter og pårørende basert på respekt,
medbestemmelse og integritet. · forstår
betydningen av kvalitetssikringsrutiner og
prosedyrer og registrere avvik. · kan utøve
kunnskapsbasert sykepleie. · kan lede og prioritere
eget arbeid. · viser vilje og engasjement til å
utvikle egen sykepleierkompetanse under
veiledning

Studenten levere
skriftlig oppgaver
relatert til
fagområde i
praksisstudiet.
Studenten vurderer
seg selv ved å skrive
egenvurdering i
oppnåelse av
læringsutbyttene.

I møter mellom praksisveileder,
faglærer og student blir
studentens oppnåelse av
læringsutbyttene vurdert.
Det første møtet gjennomføres
midt i praksisperioden der
studenten får muntlig og skriftlig
tilbakemelding på oppnåelse av
læringsutbyttene, og hvordan
studenten skal jobbe videre i
praksisstudiet. Det
dokumenteres i eget
vurderingsskjema.
Sluttvurdering gjennomføres på
samme måte som midtvurdering
på slutten av praksisperioden.
Studenten blir da vurdert om
oppnåelse av læringsutbyttene er
tilfredsstillende for å få bestått
praksisperiode.
Skriftlig oppgave i praksisstudiet
skal bidra til at studenten jobber
spesifikt med et område for å
tilegne seg dybdekunnskap og
bidra til utvikling av
kunnskapsbasert praksis

PR - Eksamen: Studenten utøver
sykepleiefaget og blir vurdert
underveis i oppnåelse av
læringsutbyttene. Ved fare for ikke
bestått skal studenten ha skriftlig
varsel om dette på midtvurderingen,
eller minst 3 uker før sluttvurdering,
ved at mangler er konkretisert og
dokumentert, og studenten gis
mulighet til å jobbe med dette frem
mot sluttvurderingen.
Ved samarbeid mellom
praksisveileder og faglærer med
utgangspunkt i tydelige
læringsutbytter der studenten også
får vurdere seg selv, kan riktige
vurdering sikres.
Følgende krav må være oppfylt for å
få praksisperioden Bestått:
Tilstedeværelse ut fra avtalt tid
Oppnåelse av læringsutbyttene
Godkjent levert skriftlig oppgaver
Karakteruttrykk: Bestått/ikke bestått

54

53/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie (heltid) - 18/03774-33 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie (heltid) : Søknad om reakkreditering Bachelor sykepleie - 20. nov 2019

Patologi, sykdomslære og farmakologi

EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNINGS- OG
LÆRINGSFORM

VURDERINGSFORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAP: · Kan beskrive patofysiologiske
prosesser som leder til akutt-, langvarig sykdom og
sammensatte lidelser. - Har bred kunnskap om
somatiske sykdommer og psykiske
lidelser/sykdommer og kan gjøre rede for deres
årsaksforhold, sykdomsprosesser, symptomer,
diagnostisering, behandling, prognose, forebygging
og rekonvalesens. · Kan forklare
virkningsmekanismer til legemidler som inngår i
emnet og kunne forklare deres mest vanlige
effekter, bieffekter og interaksjoner. · Har
kunnskap om rus og avhengighet

Forelesninger/
nettforelesninger og
arbeidskrav.

AK Arbeidskrav må
være godkjent
for å fremstille
seg til eksamen

Forelesninger belyser og systematiserer deler
av pensum, spesielt det som anses vanskelig å
tilegne seg på egen hånd.

FERDIGHETER: · Kan anvende faglige kunnskaper til
å identifisere symptomer, se årsakssammenhenger
og kunne iverksette og begrunne vurderinger og
tiltak. · Kan anvende kunnskap om generell
farmakologi, om virkninger og bivirkninger av
legemidler til pasienter.
GENERELL KOMPETANSE: · Ha innsikt i sykdom og
lidelser i relasjon til livsløp (pediatri og geriatri). ·
Har innsikt i samfunnsmessige- og epidemiologiske
forhold knyttet til helsefremmende- og
sykdomsforebyggende arbeid.

SK - Individuell
skriftlig
skoleeksamen i
to deler.
1 del; Psykiatri
3 timer, andel
25/100 av
karakter (25%)
2 del; Somatikk
5 timer, andel
75/100 av
karakter (75%)

AK - Arbeidskrav. Studenten leverer
arbeidskrav som hjelper studenten med å
tilegne seg fagstoffet underveis.
SK - Eksamen. Emnet er omfattende med
både somatisk og psykisk sykdom og etter
tilbakemelding fra studentene har vi valgt å
dele dette på to eksamener.
Skoleeksamen gir studenten mulighet til å vise
kunnskap relatert til læringsutbyttene i emnet
som inneholder flest læringsutbytter innenfor
kunnskap. Karakter A - F

.

55

53/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie (heltid) - 18/03774-33 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie (heltid) : Søknad om reakkreditering Bachelor sykepleie - 20. nov 2019

Sykepleie til mennesker med akutt, kritisk og kronisk sykdom

EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNINGSOG
LÆRINGSFORM

VURDERINGS-FORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAP: · Har bred kunnskap om hvordan
pasienters grunnleggende behov kan være truet i
forbindelse med sykdom og behandling i et
livsløpsperspektiv. - Har kunnskap om komplekse
og sammensatte pasienttilstander og
sykdomsbilder.· Har bred kunnskap om
sykepleierens helsefremmende, forebyggende,
behandlende, rehabiliterende, undervisende,
veiledende og lindrende funksjon, inkludert
palliasjon. · Har bred kunnskap om personsentrert
sykepleie. · Har bred kunnskap om etiske
prinsipper og retningslinjer i møte med akutt,
kritisk og kronisk syke mennesker.
· Har kunnskap om pasienter og pårørendes behov
for sykepleie knyttet til sykdom, lidelse og død.
· Har kunnskap om metoder for å observere og
identifisere symptomer, og begrunne
sykepleiefaglige vurderinger og tiltak ved somatisk
og psykisk sykdom. – Har bred kunnskap om
sentrale verdier og begreper i sykepleie - Har
kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode

Forelesninger/
nettundervisning,
temauker med
simulering,
gruppearbeid og
egenstudier.

AK - Arbeidskrav må
være godkjent for å få
endelig karakter i
emnet.

Forelesning/nettundervisning belyser og
systematiserer deler av pensum, spesielt det som
anses vanskelig å tilegne seg på egen hånd.

FERDIGHETER: · Kan reflektere over og anvende
faglig kunnskap om helse, sykdom og
legemiddelbruk, for systematisk å observere,
vurdere, beslutte, iverksette og dokumentere
sykepleietiltak, samt evaluere effekten av disse og
justere ved behov. · Kan anvende kunnskap om
komplikasjoner ved sykdom og foreslå
forebyggende, helsefremmende, behandlende
eller lindrende/palliative tiltak i forhold til
pasientens behov. · Kan anvende relevante teorier,
modeller og verktøy i kunnskapsutvikling og
utøvelse av sykepleie. · Kan anvende ulike
kommunikasjonsmodeller, og gjennomføre
kommunikasjon og samhandling med pasienter og
pårørende basert på respekt, medbestemmelse og
integritet. · Kan gjøre rede for lov- og forskrifter
som regulerer spesialisthelsetjenesten.
GENERELL KOMPETANSE
· Kan planlegge og gjennomføre sykepleie til preog postoperative pasienter. · Kan anvende
kunnskap om mestringsstrategier i forhold til
akutt, kritisk og kronisk syke mennesker.
· Kan reflektere over faglige, etiske og juridiske
utfordringer i utøvelse av sykepleie til akutt, kritisk
og kronisk syke mennesker. · Kan anvende
kunnskap om og reflektere over etiske og juridiske
utfordringer ved bruk av teknologi og digitale
løsninger. · Kan anvende forskning og vitenskapelig
tilnærming i forhold til oppgaver knyttet til emnet.
· Viser atferd og holdninger som er i samsvar med
lovverk, sykepleiens yrkesetiske retningslinjer og
verdigrunnlag.

Arbeidskrav.

OD - Obligatorisk
deltakelse på simulering,
80%. Obligatorisk
deltakelse må være
godkjent for å få endelig
karakter i emnet.
MU - Vurderings
ordning: Individuell
muntlig eksamen

OD - Obligatorisk på temauker. De viktigste
temaene innenfor sykepleie til akutt, kronisk og
kritisk syke blir lagt opp som temauker med
simulering, gruppearbeid og egenstudier. Både teori
og ferdigheter utvikles ved at studentene jobber
med pensumlitteraturen som gir nødvendig
kunnskap og ved å simulere aktuelle case som
sammen gir grunnlag for en helhetlig forståelse i
sykepleiefaget. Herunder hører samarbeide med
andre studenter, refleksjon og utvikling av
ferdigheter som sammen gir grunnlag for en
helhetlig forståelse i sykepleiefaget. Denne
kunnskapen og ferdigheten anses vanskelig å oppnå
på egen hånd.
AK - Arbeidskrav. Studentene tar utgangspunkt i en
sykepleiefaglig problemstilling og skal besvare denne
ved bruk av pensum og aktuell forskningslitteratur.
Anvendelse av faglig kunnskap, kritisk vurdering og
drøfting er viktig for måloppnåelse i emnet.
MU - Eksamen. Gjennom denne type eksamen som
tar utgangspunkt i case som er utarbeidet spesifikt
for eksamen, får studenten vist nyanser innenfor
faget og forståelse for en helhetlig sammenheng i
sykepleiefaget ved bruk av teori og erfaring lært
gjennom ferdighetstrening/simulering og
praksisstudier. Muntlig fremstilling er en god
vurderingsform i sykepleiefaget da det gjenspeiler
hvordan faget utøves i praksis og med tanke på
oppnåelse av læringsutbytter innenfor både
kunnskap og ferdigheter. Karakter A - F
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Sykepleie i et flerkulturelt perspektiv

EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNINGS- OG
LÆRINGSFORM

VURDERINGS-FORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAP: - Har kunnskap om det flerkulturelle
samfunn og kan beskrive kulturelle forskjeller og
likheter mellom mennesker - Har kunnskap i
betydning av interkulturell kommunikasjon i
sykepleie - Har kunnskap om sørsamenes og
lulesamenes status som urfolk og om deres
rettigheter, særlig innenfor helse- og sosialfeltet Har innsikt i hvilken betydning kultur- og
språkbakgrunn har for pasientens helse- og
sykdomsforståelse og ivaretakelse av kvalitet og
pasientsikkerhet - Har kunnskap om bruk av tolk

Forelesninger/
nettforelesninger,
arbeidskrav i grupper
og seminar

AK - Arbeidskrav i
grupper må være
godkjent for å
gjennomføre HJ

Forelesninger/nettforelesninger brukes til å gi
en introduksjon temaet og belyse pensum.

FERDIGHETER: - Kan anvende og reflektere over
kulturkompetanse og kulturforståelse utfra et
globalt helse- og sykdomsperspektiv ved
vurdering, planlegging, gjennomføring og
evaluering av sykepleie - Kan erkjenne og
reflektere over betydning av menneskers kulturelle
bakgrunn - Kan reflektere over interkulturell
kommunikasjon i sykepleie - Kan planlegge og
vurderinger sykepleiebehovet til mennesker med
urfolk- og minoritetsbakgrunn
GENERELL KOMPETANSE: - Har kunnskap om og
forståelse for samer som minoritet - Kjenner til
sider ved globale helseutfordringer ved
sykepleieutøvelse i et internasjonalt perspektiv Har tilegnet seg kunnskap, ferdigheter og
holdninger for å kunne møte pasienter med ulik
kulturell bakgrunn. - Kan reflektere over å være i
kultursensitiv situasjon

OD - Obligatorisk
deltagelse på seminar
med studentframlegg i
gruppe.
HJ - Hjemme eksamen i
gruppe 3 dager

AK - Arbeidskrav i gruppe skal stimulere til
læring gjennom felles refleksjon og diskusjoner.
Gruppearbeidet gir erfaring med ulike former for
kommunikasjon og samhandling som er
ferdigheter studentene jobber med igjennom
hele studiet. Målet for gruppearbeidet er både
faglig og personlig vekst hos studenten.
Seminar anvendes for å få presentert
studentarbeid og at studentene får øvelse i å
fremføre fagstoff. Studentene arbeider med
ulike problemstillinger i emnet og vil på
seminarene lære av hverandre ut fra
fremleggene.
OD - Obligatorisk deltagelse. Det vil være
obligatorisk å delta i gruppearbeid og seminar.
Emnets undervisnings og læringsform er lagt
opp med arbeidskrav i grupper og gruppene
fremfører dette på seminar for medstudenter.
Dette gjør at studentene får mulighet til å nå
læringsutbyttene inne perioden som er to uker.
HJ – Hjemme eksamen. Kandidatenes viser sitt
læringsutbytte i en gruppe besvarelse. Selve
eksamens-gjennomføringen, gruppe- og
skriveprosessen ses som en del av
læringsprosessen. Karakter A - F
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Praktiske ferdigheter – Del 2

EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNINGS- OG
LÆRINGSFORM

VURDERINGS-FORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAP: · Har kunnskap om bruk av
halvautomatisk defibrillator og livreddende
førstehjelp til mennesker med alvorlig sykdom
og/eller skade. · Forstår betydningen av og kan
kommunisere og informere pasienter og
pårørende ved ulike prosedyrer og alvorlig
sykdom/skade. · Har kunnskap om aktuelle
prosedyrer; indikasjoner, gjennomføring, virkning,
evt. bivirkninger, kontraindikasjoner og hygiene.

Forelesning, trening på ulike
prosedyrer, simulering og Elæring.

Forelesning

Forelesning brukes for å gi studentene en
oversikt over hva de skal arbeide med selv,
samt komme i gang med ferdighetstrening
innenfor ulike sykepleieprosedyrer.

FERDIGHETER: · Kan planlegge, gjennomføre og
begrunne aktuelle praktiske sykepleieferdigheter
på en faglig forsvarlig måte. · Kan planlegge og
utføre sykepleieferdigheter nøyaktig, ryddig og
estetisk. · Kan ta ansvar, gjøre nødvendige
prioriteringer og utfører livreddende førstehjelp til
mennesker med alvorlig sykdom og/eller skade. ·
Kan anvende hygieniske prinsipper. · Kan utføre
systematisk klinisk undersøkelse og vurdering
(SKUV). · Kan utføre HHLR (Hjerte/lungeredning
med defibrillator).
GENERELL KOMPETANSE: · Kan begrunne sine
handlinger og forstå betydningen av kunnskaps- og
erfaringsbasert praksis. · Kan vise adferd og
holdninger som er i tråd med etiske retningslinjer.
· Kan reflektere over egen og andres utøvelse. ·
Kan reflektere over hvordan det er å gi hjelp og
være mottaker av hjelp. · Kjenner til tiltak for å
bevare liv og helse ved storulykker og krise- og
katastrofesituasjoner

Hele emnet gjennomføres på
universitetets
ferdighetsavdelingen.

OD- Obligatorisk
deltakelse
PE - Eksamen

Simulering tar utgangspunkt i case fra
praksis og studentene får øve på
sykepleieutøvelse relatert til case i en trygg
situasjon der de får veiledning.
E-læring. For å tilegne seg kunnskap om
hjerte-lungeredning
OD - Obligatorisk deltagelse på
ferdighetstrening er nødvendig for å oppnå
læringsutbyttene i emnet som er knyttet til
utøvelse av sykepleiefaget. Metoden er å
øve på ulike sykepleieprosedyrer under
veiledning.
PE - Eksamen praktisk utførelse av
prosedyrer. Bestått/ikke bestått
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Praksisstudier – Sykepleie til mennesker med akutt, kritisk og kronisk sykdom – Del 1

EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNINGS- OG
LÆRINGSFORM

VURDERINGS-FORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAP · har bred kunnskap om personsentrert
sykepleie · har kunnskap om de vanligste
sykdommer, symptomer, sykdomsforløp,
utredning og behandling · har kunnskap om pre-,
per- og postoperativ sykepleie · har kunnskap om
de vanligste legemidler anvendt på praksisplassen ·
har kunnskap om sykepleierens ansvars- og
funksjonsområde i spesialisthelsetjenesten

Utøvelse av sykepleiefaget i
praksisfeltet hovedsakelig til
eldre pasienter under
veiledning av sykepleiere
som må være kjent med
emnets læringsutbytter og
vurderer studentens
oppnåelse av disse.

PR - Studenten blir
vurdert fortløpende av
praksisveileder i
samarbeid med faglærer.

Studenten får mulighet til å bruke
kunnskap og ferdigheter som er tilegnet
tidligere i studiet i praktisk handling.
Under veiledning har studenten mulighet
til å utvikle sin kompetanse.

FERDIGHETER ·kan anvende faglig kunnskap om
sykdom og helse, for å systematisk observere,
vurdere, beslutte, iverksette, dokumentere og
evaluere hensiktsmessige sykepleietiltak - kan
anvende profesjonell kommunikasjon i møte med
pasienter, pårørende, medarbeidere og andre
samarbeidspartnere · kan administrere legemidler
på en faglig forsvarlig måte · kan gjennomføre de
vanligste prosedyrene i avdelingen (smittevern,
medisinskteknisk utstyr, dokumentasjon, teknologi
og digitale løsninger …) · kan reflektere over og
håndtere etiske problemstillinger, samt justere
egen praksis i sin tjenesteutøvelse

Studenten levere skriftlig
oppgaver relatert til
fagområde i praksisstudiet.

GENERELL KOMPETANSE · kan vise ansvarlighet,
engasjement og selvstendighet og følge
yrkesetiske retningslinjer i møte med pasienter,
pårørende og medarbeidere · kan administrere
sykepleie til en gruppe pasienter, delta i legevisitt
og holde rapport · kan planlegge og gjennomføre
kommunikasjon og samhandling med pasienter og
pårørende basert på respekt, medbestemmelse og
integritet · kan reflektere over egen faglig
utvikling, ta imot veiledning og korrigere egen
utøvelse

Studenten vurderer seg selv
ved å skrive egenvurdering i
oppnåelse av
læringsutbyttene.

I møter mellom
praksisveileder, faglærer
og student blir
studentens oppnåelse av
læringsutbyttene
vurdert.
Det første møtet
gjennomføres midt i
praksisperioden der
studenten får muntlig og
skriftlig tilbakemelding
på oppnåelse av
læringsutbyttene, og
hvordan studenten skal
jobbe videre i
praksisstudiet. Det
dokumenteres i eget
vurderingsskjema.
Sluttvurdering
gjennomføres på samme
måte som midtvurdering
på slutten av
praksisperioden.
Studenten blir da vurdert
om oppnåelse av
læringsutbyttene er
tilfredsstillende for å få
bestått praksisperiode.

Studenten må være skikket til yrket og
dette skal vurderes fortløpende.
PR - Eksamen: Studenten utøver
sykepleiefaget og blir vurdert underveis i
oppnåelse av læringsutbyttene. Ved fare
for ikke bestått skal studenten ha skriftlig
varsel om dette på midtvurderingen, eller
minst 3 uker før sluttvurdering, ved at
mangler er konkretisert og dokumentert,
og studenten gis mulighet til å jobbe med
dette frem mot sluttvurderingen.
Ved samarbeid mellom praksisveileder og
faglærer med utgangspunkt i tydelige
læringsutbytter der studenten også får
vurdere seg selv, kan riktige vurdering
sikres.
Følgende krav må være oppfylt for å få
praksisperioden Bestått:
Tilstedeværelse ut fra avtalt tid
Oppnåelse av læringsutbyttene
Godkjent skriftlig oppgaver
Karakteruttrykk: Bestått/ikke bestått

Skriftlig oppgaver i
praksisstudiet skal bidra
til at studenten jobber
spesifikt med et område
for å tilegne seg
dybdekunnskap og bidra
til utvikling av
kunnskapsbasert praksis.
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Praksisstudier– Sykepleie til mennesker med akutt, kritisk og kronisk sykdom – Del 2

EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNINGSOG
LÆRINGSFORM

VURDERINGS-FORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAP · har bred kunnskap om personsentrert
sykepleie · har kunnskap om de vanligste
sykdommer, symptomer, sykdomsforløp, utredning
og behandling og innhenter kunnskap om komplekse
og sammensatte pasienttilstander og sykdomsbilder ·
har kunnskap om pre-, per- og postoperativ
sykepleie · har kunnskap om de vanligste legemidler
anvendt på praksisplassen · har kunnskap om
sykepleierens ansvars- og funksjonsområde i
spesialisthelsetjenesten

Utøvelse av
sykepleiefaget i
praksisfeltet
hovedsakelig til
eldre pasienter
under veiledning
av sykepleiere
som må være
kjent med emnets
læringsutbytter og
vurderer
studentens
oppnåelse av
disse.

PR - Studenten blir vurdert
fortløpende av praksisveileder i
samarbeid med faglærer.

Studenten får mulighet til å bruke
kunnskap og ferdigheter som er tilegnet
tidligere i studiet i praktisk handling.
Under veiledning har studenten mulighet
til å utvikle sin kompetanse.

FERDIGHETER · kan anvende faglig kunnskap om
sykdom, helse og komplekse og sammensatte
pasienttilstander og sykdomsbilder, for å systematisk
observere, vurdere, beslutte, iverksette,
dokumentere og evaluere hensiktsmessige
sykepleietiltak · kan anvende profesjonell
kommunikasjon i møte med pasienter, pårørende,
medarbeidere og andre samarbeidspartnere · kan
administrere legemidler på en faglig forsvarlig måte ·
kan gjennomføre de vanligste prosedyrene i
avdelingen · kan beherske relevant medisinsk teknisk
utstyr · har kunnskap om teknologi og digitale
løsninger i helsetjenesten · kan reflektere over og
håndtere etiske problemstillinger, samt justere egen
praksis i sin tjenesteutøvelse · kan innhente
kunnskap om sammensatte sykdomsbilder i møte
med slike pasientsituasjoner
GENERELL KOMPETANSE · kan vise ansvarlighet,
engasjement og selvstendighet og følge yrkesetiske
retningslinjer i møte med pasienter, pårørende og
medarbeidere · kan vise til progresjon i
selvstendighet i å administrere sykepleie til en
gruppe pasienter, delta i legevisitt og holde rapport ·
kan planlegge og gjennomføre kommunikasjon og
samhandling med pasienter og pårørende basert på
respekt, medbestemmelse og integritet kan initiere
og bidra til tverrfaglig, tverrprofesjonelt og
tverretatlig samhandling · kan reflektere over egen
faglig utvikling, ta imot veiledning og korrigere egen
utøvelse

Studenten levere
skriftlig oppgaver
relatert til
fagområde i
praksisstudiet.
Studenten
vurderer seg selv
ved å skrive
egenvurdering i
oppnåelse av
læringsutbyttene.

I møter mellom praksisveileder,
faglærer og student blir
studentens oppnåelse av
læringsutbyttene vurdert.

Studenten må være skikket til yrket og
dette skal vurderes fortløpende.

Det første møtet gjennomføres
midt i praksisperioden der
studenten får muntlig og skriftlig
tilbakemelding på oppnåelse av
læringsutbyttene, og hvordan
studenten skal jobbe videre i
praksisstudiet. Det
dokumenteres i eget
vurderingsskjema.

PR - Eksamen: Studenten utøver
sykepleiefaget og blir vurdert underveis i
oppnåelse av læringsutbyttene. Ved fare
for ikke bestått skal studenten ha skriftlig
varsel om dette på midtvurderingen, eller
minst 3 uker før sluttvurdering, ved at
mangler er konkretisert og dokumentert,
og studenten gis mulighet til å jobbe med
dette frem mot sluttvurderingen.

Sluttvurdering gjennomføres på
samme måte som midtvurdering
på slutten av praksisperioden.
Studenten blir da vurdert om
oppnåelse av læringsutbyttene er
tilfredsstillende for å få bestått
praksisperiode.

Ved samarbeid mellom praksisveileder og
faglærer med utgangspunkt i tydelige
læringsutbytter der studenten også får
vurdere seg selv, kan riktige vurdering
sikres.

Skriftlig oppgave i praksisstudiet
skal bidra til at studenten jobber
spesifikt med et område for å
tilegne seg dybdekunnskap og
bidra til utvikling av
kunnskapsbasert praksis.

Følgende krav må være oppfylt for å få
praksisperioden Bestått:
Tilstedeværelse ut fra avtalt tid
Oppnåelse av læringsutbyttene
Godkjent skriftlig oppgaver
Karakteruttrykk: Bestått/ikke bestått
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Tverrprofesjonell samhandling i helsetjenesten

EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNINGSOG LÆRINGSFORM

VURDERINGS-FORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAP: · Har kunnskap om arbeidsformer i
tverrfaglig samarbeid. · Kjenner til verktøy og
metoder for nytenkning og innovasjonsprosesser. ·
Har kunnskap om egen og andres
helseprofesjoners roller i helse- og
velferdssystemet. · Kjenner til utfordringer knyttet
til pasientsikkerhet og pasientforløp, inkludert
skifte av omsorgsnivå, i kommunal- og
spesialisthelsetjenestene

Fellesemnet er
obligatorisk for alle
helsefagutdanningen
e ved Fakultet for
sykepleie og
helsevitenskap.
Studentene vil møte
andre helse- og
sosialfag- studenter
og samhandle med
disse digitalt og/
eller fysisk med
utgangspunkt i sitt
fagspesifikke
kunnskapsgrunnlag.
Emnet fokuserer
spesielt på
tverrprofesjonell
samhandling innen
pasientsikkerhet,
innovasjonsprosesse
r og kvalitetssikring.

OD - Obligatorisk deltakelse gir
studenten muligheter til å
synliggjøre ferdigheter som ikke
lar seg prøve gjennom skriftlige
arbeider. Settes som vilkår for å
få endelig karakter i emnet

Forelesninger skal gi studentene en
introduksjon til begreper og perspektiv
som er sentralt i emnet.

FERDIGHETER: · Kan anvende relasjons- og
kommunikasjonskompetanse til å samhandle med
samarbeidspartnere i helse- og velferdstjenestene.
· Kan anvende sin fagspesifikke kompetanse i
samhandling på tvers av profesjoner. · Kan vurdere
risiko for uønskede hendelser og følge dette opp
systematisk
GENERELL KOMPETANSE: · Kjenner til nytenkning
og innovasjonsprosesser og kan bidra til
tjenesteinnovasjon og systematiske og
kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser. · Kan
planlegge og gjennomføre tverrfaglig samhandling
i helsetjenesten

Arbeidsformer i
emnet vil være
forelesninger,
gruppearbeid og
ferdighetstrening.

MU - Eksamen Muntlig
presentasjon i gruppe.

Gruppearbeid skal stimulere til læring
gjennom felles refleksjon og
diskusjoner. Gruppearbeidet gir
erfaring med ulike former for
kommunikasjon og sahandling som er
ferdigheter studentene jobber med
igjennom hele studiet. Målet for
gruppearbeidet er både faglig og
personlig vekst hos studenten.
Ferdighetstrening benyttes for å øve
på ulike metoder og arbeidsformer
relevant for sykepleiefaglig
yrkesutøvelse. Det er obligatorisk å
delta i ferdighetstreningen med
bakgrunn i at å tilegne seg nye
ferdigheter krever praktisk øvelse i
samspill med andre.
OD - Obligatorisk deltagelse
Å utvikle ferdigheter og generell
kompetanse krever praktisk trening og
samhandling med andre.
Tverrprofesjonelt samarbeid krever et
refleksivt forhold til egen og andres
roller og kunnskapsområder.
Studentene skal delta i obligatorisk
ferdighetstrening for å utvikle
ferdigheter i tverrprofesjonell
samhandling.
MU - Muntlig presentasjon i gruppe
Studentene skal jobbe med
presentasjonen i gruppe gjennom hele
emnet. Hensikten er å gi studentene
god mulighet til å knytte teoretiske
kunnskaper, ferdigheter og generell
kompetanse sammen.
Vurderingsformen gir kandidatene
mulighet til å vise ferdigheter i
kommunikasjon og samhandling, som
er sentrale ferdigheter i emnet.
Bestått/ ikke bestått.
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Sykepleiefaglig ledelse og tjenesteutvikling

EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNINGS- OG
LÆRINGSFORM

VURDERINGS-FORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAP: · Har kunnskap om å lede og
organisere sykepleie til grupper av pasienter og
lede medarbeidere · Har kunnskap om kvalitet og
pasientsikkerhet innenfor nivåene i helsetjenesten
· Kjenner til risikofaktorer i helsetjenesten og
prinsipper og tiltak for å redusere pasientskader ·
Har kunnskap om personsentrert ledelse · Kjenner
til verktøy og metoder for å drive innovasjon,
endring og kontinuerlig kvalitetsforbedring · Har
kunnskap om faktorer av betydning for
sykepleieres helse og arbeidsmiljø · Har kunnskap
om helse- og velferdstjenestens oppbygging.

Forelesninger

AK – Arbeidskrav – som
må være godkjent for å
ta eksamen

Det legges vekt på variasjon i
undervisningsopplegg fordi studentene
tilegner seg kunnskap ulikt.

SK - Individuell
skoleeksamen – 3 timer

Forelesning. Gjennom
introduksjonsforelesninger får studentene en
grunnleggende innføring i emnet, og får slik
muligheten til å tilegne seg kunnskap om
fagområde.

FERDIGHET: · Kan reflektere over eksisterende
rutiner og metoder, og kan ta initiativ til dialog om
implementering av ny kunnskap og nye
arbeidsmetode · Kan identifisere og vurdere
risikofaktorer knyttet til individ, system og miljø,
samt dokumentere og systematisk følge opp dette,
deriblant iverksette relevante tiltak. · Kan
planlegge og gjennomføre tjenesteutvikling i
samarbeid med pasienter og pårørende.

Caseoppgaver
individuelt og i
grupper
Har kunnskap om
overordnede mål i
helse- og
sosialpolitikken, samt
relevante lover og
forskrifter.

AK - Caseoppgaver og dialogkafe. Gjennom
dialogkafe og jobbing med caseoppgaver både
individuelt og i grupper, vil studenten
opparbeide seg forståelse i faget.
SK - Eksamen. Individuell skoleeksamen gir
studenten mulighet til å vise kunnskap og
forståelse relatert til læringsutbyttene i
emnet, samt vise selvstendighet. Karakter A - F

GENERELL KOMPETANSE: · Kan lede og prioritere
oppgaver i sykepleietjenesten · Viser evne til å
identifisere behovet for kvalitetsutvikling, og kan
planlegge og gjennomføre kvalitetsutviklingsarbeid
i samarbeid med pasienter og pårørende · Kan
planlegge og gjennomføre tiltak som sikrer trygg
overføring av pasienter mellom ulike enheter og
nivåer i helsetjenesten · Har innsikt i
kvalitetsindikatorer
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Sykepleie til barn og unge i et forebyggende og helsefremmende perspektiv

EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNINGS- OG
LÆRINGSFORM

VURDERINGS-FORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAP: - Har kunnskap om barn og unges
normale utvikling og særegne behov, inkludert
kunnskap om medvirkning og rettigheter - Har
kunnskap om folkehelse, forebyggende og
helsefremmende faktorer for barns og unges
fysiske og psykiske helse - Har kunnskap om
tverrprofesjonelt samarbeid for å legge til rette
for et koordinert, helhetlig og sammenhengende
tjenestetilbud. - Har kunnskap om psykososiale
risikofaktorer og helserelatert risikoatferd blant
utsatte grupper barn og unge og deres familier Har kunnskap om betydningen av sosial ulikhet
for barn og unges oppvekstsvilkår

Forelesninger/
nettforelesninger

OP – Oppgave/
prosjektoppgave i
gruppe 100/100

Forelesning/nettforelesning brukes for å
introduserer, belyser og systematiserer
relevant pensum fokus rettes på deler av
pensum som anses vanskelig å tilegne seg på
egenhånd.

FERDIGHETER: - Kan anvende kunnskap om barn
og unges behov for behandling og/eller tjenester
og kan sikre deres medvirkning og rettigheter Kan synliggjøre samfunnsmessige
helseutfordringer knyttet til barn og unges
familier
GENERELL KOMPETANSE: - Har innsikt i sosiale
og helsemessige problemer inkludert
omsorgssvikt, vold, overgrep, rus – og
sosioøkonomiske problemer - Kan samtale med
barn, unge og deres familie om tema som
omsorgssvikt, vold og overgrep - Kan planlegge
og gjennomføre et prosjektarbeid i gruppe og i
tråd med etiske krav og retningslinjer - Kan bidra
til nytenkning og innovasjon i sykepleie til barn
og unge

Gruppearbeid
AK – arbeidskrav
studentfremlegg 0/100
OD – Obligatorisk
deltagelse og godkjent
OP – oppgave og AK arbeidskrav

OP – Oppgave i gruppe der studentene jobber
sammen og lærer av hverandre, og utfordrer
hverandre for å nå eks. læringsutbytte; Kan
samtale med barn, unge og deres familie om
tema som omsorgssvikt, vold og overgrep.
AK – arbeidskrav som gjennomføres som
fremlegg til medstudenter. Dette gir
studentene erfaring med ulike former for
kommunikasjon og samhandling. Målet for
gruppearbeidet med fremlegg er både faglig
og personlig vekst hos studenten.
OD – Å utvikle ferdigheter og generell
kompetanse krever praktisk trening og
samhandling med andre.
Kommunikasjonsutfordringer utvikles i
samarbeid, og krever en bevisst holdning til
egen og andres rolle.
OP - Eksamen– Oppgave i gruppe er valgt med
bakgrunn i emnets egenart med tanke på
kunnskapsutvikling, forståelse og
bevisstgjøring sammen med andre. 100/100.
Karakter A - F
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UNDERVISNINGS- OG
LÆRINGSFORM
EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

VURDERINGS-FORM
BEGRUNNELSE
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Praksisstudier – Hjemmesykepleie - Tverrfaglig samarbeid, komplekse pasienttilstander og pasientforløp

KUNNSKAP: · har bred kunnskap om kvalitet
og pasientsikkerhet ved skifte av omsorgsnivå
· har kunnskap om egen og andres
helseprofesjoners rolle i helse- og
velferdssystemet · kan oppdatere sin
kunnskap innenfor utfordringer i møte med
pasienter med sammensatte og komplekse
sykdomsbilder

EMNE

FERDIGHETER: · kan anvende faglig kunnskap
for å initiere og bidra til tverrfaglig,
tverrprofesjonelt og tverrsektoriell
samhandling for å sikre et koordinert,
helhetlig og sammenhengende
behandlingsforløp · kan anvende kunnskap om
utredning, behandling og oppfølging for å
understøtte pasientens beslutningsgrunnlag ·
kan reflektere over og håndtere etiske
problemstillinger, samt justere egen praksis i
sin tjenesteutøvelse – Kan gjøre selvstendige
vurderinger og tiltak ved sammensatte og
komplekse pasientsituasjoner

Utøvelse av
sykepleiefaget i
praksisfeltet
hovedsakelig til eldre
pasienter under
veiledning av
sykepleiere som må
være kjent med
emnets
læringsutbytter og
vurderer studentens
oppnåelse av disse.
Studenten levere
skriftlig oppgaver
relatert til fagområde i
praksisstudiet.
Studenten vurderer
seg selv ved å skrive
egenvurdering i
oppnåelse av
læringsutbyttene.

GENERELL KOMPETANSE: · kan planlegge og
gjennomføre målrettede samarbeidsprosesser
med pasienter, pårørende og andre
tjenesteutøvere, og kan forebygge og løse
konflikter · kan planlegge og gjennomføre
målrettede tiltak som sikrer trygg overføring
av pasienter mellom ulike enheter og nivå i
helsetjenesten · tar ansvar for egen læring og
viser engasjement i sykepleieutøvelsen under
veiledning

LÆRINGSUTBYTTE

PR - Studenten blir vurdert
fortløpende av
praksisveileder i samarbeid
med faglærer.

Studenten får mulighet til å bruke kunnskap og
ferdigheter som er tilegnet tidligere i studiet i
praktisk handling. Under veiledning har
studenten mulighet til å utvikle sin kompetanse.

I møter mellom
praksisveileder, faglærer og
student blir studentens
oppnåelse av
læringsutbyttene vurdert.

Studenten må være skikket til yrket og dette skal
vurderes fortløpende.

Det første møtet
gjennomføres midt i
praksisperioden der
studenten får muntlig og
skriftlig tilbakemelding på
oppnåelse av
læringsutbyttene, og
hvordan studenten skal
jobbe videre i praksisstudiet.
Det dokumenteres i eget
vurderingsskjema.
Sluttvurdering gjennomføres
på samme måte som
midtvurdering på slutten av
praksisperioden. Studenten
blir da vurdert om oppnåelse
av læringsutbyttene er
tilfredsstillende for å få
bestått praksisperiode.

PR - Eksamen: Studenten utøver sykepleiefaget
og blir vurdert underveis i oppnåelse av
læringsutbyttene. Ved fare for ikke bestått skal
studenten ha skriftlig varsel om dette på
midtvurderingen, eller minst 3 uker før
sluttvurdering, ved at mangler er konkretisert og
dokumentert, og studenten gis mulighet til å
jobbe med dette frem mot sluttvurderingen.
Ved samarbeid mellom praksisveileder og
faglærer med utgangspunkt i tydelige
læringsutbytter der studenten også får vurdere
seg selv, kan riktige vurdering sikres.
Følgende krav må være oppfylt for å få
praksisperioden Bestått:
Tilstedeværelse ut fra avtalt tid
Oppnåelse av læringsutbyttene
Godkjent levert skriftlige oppgaver
Karakteruttrykk: Bestått/ikke bestått

Skriftlig oppgaver i
praksisstudiet skal bidra til at
studenten jobber spesifikt
med et område for å tilegne
seg dybdekunnskap og bidra
til utvikling av
kunnskapsbasert praksis.

UNDERVISNINGS- OG
LÆRINGSFORM

VURDERINGS-FORM

BEGRUNNELSE
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KUNNSKAP: · har kunnskap om ledelse og
organisering av helsetjenesten · har kunnskap
om kvalitet og pasientsikkerhet innenfor
nivåene i helsetjenesten · kjenner til
risikofaktorer i helsetjenesten, og prinsipper
og tiltak for å hindre uønskede hendelser ·
kjenner til verktøy og metoder for å drive
innovasjonsprosesser, implementering og
kontinuerlig forbedringsarbeid
FERDIGHETER: · kan anvende kunnskap om
helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og
veiledning i sin tjenesteutøvelse · kan
reflektere over eksisterende rutiner og
metoder på praksisplass, og kan ta initiativ til
dialog om implementering av ny kunnskap og
nye arbeidsmetoder · kan anvende metoder
for kvalitetsutviklingsarbeid · kan anvende
kunnskap om helsefremmende, forebyggende
og arbeidsinkluderende tiltak
GENERELL KOMPETANSE: · kan planlegge og
gjennomføre sykepleiefaglig ledelse · kan
planlegge og gjennomføre
kvalitetsutviklingsarbeid i samarbeid med
pasienter, pårørende i tverrfaglig /tverretatlig
perspektiv · viser vilje og engasjement til å
utvikle egen sykepleierkompetanse under
veiledning

Utøvelse av
sykepleiefaget i
praksisfeltet
hovedsakelig til eldre
pasienter under
veiledning av sykepleiere
som må være kjent med
emnets læringsutbytter
og vurderer studentens
oppnåelse av disse.
Studenten levere skriftlig
oppgaver relatert til
fagområde i
praksisstudiet.
Studenten vurderer seg
selv ved å skrive
egenvurdering i
oppnåelse av
læringsutbyttene.

PR - Studenten blir vurdert
fortløpende av praksisveileder i
samarbeid med faglærer.
I møter mellom praksisveileder,
faglærer og student blir studentens
oppnåelse av læringsutbyttene
vurdert.
Det første møtet gjennomføres
midt i praksisperioden der
studenten får muntlig og skriftlig
tilbakemelding på oppnåelse av
læringsutbyttene, og hvordan
studenten skal jobbe videre i
praksisstudiet. Det dokumenteres i
eget vurderingsskjema.
Sluttvurdering gjennomføres på
samme måte som midtvurdering
på slutten av praksisperioden.
Studenten blir da vurdert om
oppnåelse av læringsutbyttene er
tilfredsstillende for å få bestått
praksisperiode.
Skriftlig oppgaver i praksisstudiet
skal bidra til at studenten jobber
spesifikt med et område for å
tilegne seg dybdekunnskap og
bidra til utvikling av
kunnskapsbasert praksis.

Studenten får mulighet til å bruke
kunnskap og ferdigheter som er tilegnet
tidligere i studiet i praktisk handling.
Under veiledning har studenten
mulighet til å utvikle sin kompetanse.
Studenten må være skikket til yrket og
dette skal vurderes fortløpende.
PR - Eksamen: Studenten utøver
sykepleiefaget og blir vurdert underveis
i oppnåelse av læringsutbyttene. Ved
fare for ikke bestått skal studenten ha
skriftlig varsel om dette på
midtvurderingen, eller minst 3 uker før
sluttvurdering, ved at mangler er
konkretisert og dokumentert, og
studenten gis mulighet til å jobbe med
dette frem mot sluttvurderingen.
Ved samarbeid mellom praksisveileder
og faglærer med utgangspunkt i
tydelige læringsutbytter der studenten
også får vurdere seg selv, kan riktige
vurdering sikres.
Følgende krav må være oppfylt for å få
praksisperioden Bestått:
Tilstedeværelse ut fra avtalt tid
Oppnåelse av læringsutbyttene
Godkjent skriftlig oppgaver
Karakteruttrykk: Bestått/ikke bestått
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Praksisstudier - Psykisk helsearbeid– Kommune- og/eller spesialisthelsetjenesten

EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNINGSOG
LÆRINGSFORM

VURDERINGS-FORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAP: · har bred kunnskap om psykisk helse og de
vanligste psykiske lidelsene og sykdommer · har
kunnskap om virkning og bivirkning av de mest vanlige
psykofarmaka · har kunnskap om lovverk som anvendes
innenfor psykisk helsetjeneste · har kunnskap om rus og
avhengighet

Utøvelse av
sykepleiefaget i
praksisfeltet til
pasienter med
psykiske lidelser
under veiledning
av sykepleiere
som må være
kjent med emnets
læringsutbytter
og vurderer
studentens
oppnåelse av
disse.

PR - Studenten blir vurdert
fortløpende av praksisveileder i
samarbeid med faglærer.

Studenten får mulighet til å bruke
kunnskap og ferdigheter som er
tilegnet tidligere i studiet i praktisk
handling. Under veiledning har
studenten mulighet til å utvikle sin
kompetanse.

FERDIGHETER: · kan anvende profesjonell
kommunikasjon og kompetanse i relasjonsbygging til
pasient og pårørende og i tverrfaglig /tverretatlig
samhandling · kan anvende faglig kunnskap for å
observere, vurdere, beslutte, iverksette og
dokumentere sykepleietiltak og evaluere effekten av
disse og justere ved behov · kan anvende kunnskap om
helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og
veiledere i sin tjenesteutøvelse · kan reflektere over
hvordan psykisk lidelse kan påvirke pasientens
opplevelse av egen livssituasjon · kan ivareta pasientens
helsefremmende, mestringsskapende og forebyggende
behov · kan vurdere situasjoner som kan utvikle seg
truende for pasienter og ansatte, og kan iverksette
tiltak for å forebygge slike hendelser
GENERELL KOMPETANSE: · kan vise engasjement og
selvstendighet og i tråd med yrkesetiske retningslinjer i
møte med pasienter, pårørende, medarbeidere og
andre samarbeidspartnere · har innsikt i
sammenhenger mellom helse, utdanning, arbeid og
levekår, og kan anvende dette for å bidra til god
folkehelse. · kan reflektere over egen faglig utvikling ·
tar ansvar for egen læring og viser engasjement i
sykepleieutøvelsen under veiledning

Studenten levere
skriftlig oppgaver
relatert til
fagområde i
praksisstudiet.
Studenten
vurderer seg selv
ved å skrive
egenvurdering i
oppnåelse av
læringsutbyttene.

I møter mellom praksisveileder,
faglærer og student blir
studentens oppnåelse av
læringsutbyttene vurdert.
Det første møtet gjennomføres
midt i praksisperioden der
studenten får muntlig og skriftlig
tilbakemelding på oppnåelse av
læringsutbyttene, og hvordan
studenten skal jobbe videre i
praksisstudiet. Det
dokumenteres i eget
vurderingsskjema.
Sluttvurdering gjennomføres på
samme måte som midtvurdering
på slutten av praksisperioden.
Studenten blir da vurdert om
oppnåelse av læringsutbyttene er
tilfredsstillende for å få bestått
praksisperiode.
Skriftlig oppgave i praksisstudiet
skal bidra til at studenten jobber
spesifikt med et område for å
tilegne seg dybdekunnskap og
bidra til utvikling av
kunnskapsbasert praksis

Studenten må være skikket til yrket
og dette skal vurderes fortløpende.
PR - Eksamen: Studenten utøver
sykepleiefaget og blir vurdert
underveis i oppnåelse av
læringsutbyttene. Ved fare for ikke
bestått skal studenten ha skriftlig
varsel om dette på
midtvurderingen, eller minst 3 uker
før sluttvurdering, ved at mangler
er konkretisert og dokumentert, og
studenten gis mulighet til å jobbe
med dette frem mot
sluttvurderingen.
Ved samarbeid mellom
praksisveileder og faglærer med
utgangspunkt i tydelige
læringsutbytter der studenten også
får vurdere seg selv, kan riktige
vurdering sikres.
Følgende krav må være oppfylt for
å få praksisperioden Bestått:
Tilstedeværelse ut fra avtalt tid
Oppnåelse av læringsutbyttene
Godkjent skriftlig oppgaver
Karakteruttrykk: Bestått/ikke
bestått
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Bacheloroppgave

EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNINGSOG
LÆRINGSFORM

VURDERINGS-FORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAP: · har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier,
problemstillinger, prosesser i sykepleie, samt verktøy og
forskningsmetoder i utarbeidelsen av bacheloroppgaven. · kjenner
til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor sykepleie · kan
oppdatere sin kunnskap innenfor prosjektarbeid i sykepleie

Forelesninger,
seminar,
egenstudier,
veiledning og
arbeidskrav

O - Bacheloroppgaven
skrives i grupper på to
studenter.
Etter at studentene
har valgt tema for
oppgaven, vil de bli
tildelt en veileder.

Forelesninger belyser og
systematiserer deler av pensum,
spesielt det som anses vanskelig å
tilegne seg på egen hånd.
På seminarer jobber studentene
sammen med ulike avgrensede tema
innenfor pensum med veiledning av
faglærere. Dette for å oppnå
forståelse for læringsutbyttene både
på kunnskap og ferdigheter.
Egenstudier Studentene har hatt
teoriforelesninger tidligere og får
innføring i hvordan søke kunnskap på
egenhånd. Nå skal studenten jobbe
selvstendig med valgt problemstilling
under veiledning for å ferdigstille
oppgaven.
AK - Arbeidskrav 1 og 3. Studenten
leverer arbeidskrav som hjelper
studenten med å strukturere og
tilegne seg fagstoffet underveis.
AK - Arbeidskrav 2 som fremlegg
bidrar til at studentene oppnår
læringsutbyttene ved aktiv deltagelse
ved egen forberedelse, deltagelse der
spørsmål og diskusjoner kommer
frem og fagstoffet tilegnes ved å lære
av hverandre.

FERDIGHETER: · kan formulere en sykepleierelevant
problemstilling · kan gjøre rede for et sykepleiefaglig perspektiv
og anvende perspektivet i refleksjon og diskusjon av en
problemstilling · kan finne, vurdere og henvise til informasjon og
fagstoff og framstille dette slik at det belyser en sykepleiefaglig
problemstilling · kan anvende sykepleiefaglig kunnskap og
relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på en
teoretisk/praktisk problemstilling og begrunne valg i tråd med
kunnskapsbasert praksis · kan beherske relevante faglige verktøy,
teknikker og uttrykksformer
GENERELL KOMPETANSE: · har innsikt i relevante fag- og
sykepleieetiske problemstillinger · kan planlegge og gjennomføre
et sykepleiefaglig prosjekt som strekker seg over tid som deltaker i
en gruppe, og i tråd med etiske krav og akademisk skriving · kan
skriftlig formidle sentralt sykepleiefaglig fagstoff som teorier,
problemstillinger og løsninger. · kjenner til nytenking og
innovasjonsprosesser i sykepleie

AK - Arbeidskrav 1,
skriftlig innlevering
problemstilling og
tidsplan. Vurderes til
godkjent/ikke
godkjent og settes
som vilkår for å få
karakter i emnet.
AK - Arbeidskrav 2,
fremlegg av foreløpig
prosjektbeskrivelse på
seminar. Vurderes til
godkjent/ikke
godkjent, settes som
vilkår for å få karakter
i emnet.
AK - Arbeidskrav 3,
prosjektbeskrivelse (35 sider). Vurderes til
godkjent/ikke
godkjent, settes som
vilkår for å få karakter
i emnet.
OD – Obligatorisk
veiledning 2 ganger
pr.gruppe
Godkjent/ ikke
godkjent

O - Eksamen. Vurderingsformen skal
vise at studenten evner å utforme en
relevant problemstilling, og gjennom
selvstendig arbeid svare på
problemstillingen.
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(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.

Fakultetets strategiske satsingsområder hva forskning gjelder er i 2019:
-

Praksis nær forskning, med vekt på kommune- og spesialisthelsetjenesten.

-

Legemidler og legemiddelhåndtering.

-

Folkehelse og befolkningsundersøkelser.

Forskningsstrategien gjenspeiler undervisningsporteføljen ved fakultet, og skal bidra til at
den undervisning som gis er forskningsbasert og i tråd med fagområdenes forskningsfront.
I tillegg til internfinansierte ph.d.-prosjekter, hvis temaer sorterer under nevnte
satsingsområder, har fakultetet på nåværende tidspunkt en håndfull pågående
eksternfinansierte prosjekter i størrelsesorden 0,6–6 millioner NOK, som er finansiert
gjennom midler fra EU, NFR, Baltic Research Programme og Regionale forskningsfond.
Prosjektenes temaer er varierte:
-

Verdighet ved digital innovasjon innen eldreomsorgen

-

Samiske brukere

-

Nettbrettkommunikasjon i kreftsykepleie

-

Forbedre undervisningen i pasientsikkerhet

-

Tverrprofesjonell samarbeidslæring med lege- og sykepleiestudenter

-

SHOT undersøkelsen

-

Kultur og helse + SOF

-

Det er også et eller flere små prosjekter innen farmasi/legemiddelhåndtering

-

Delte stillinger (midler HMN)

-

Praksisutvikling (midler HMN)

-

Arbeidsrelatert Helse (samarbeid med NLSH)

Disse temaene gjenspeiles i studieprogrammet inne flere emner. Emnet Sykepleie i et
flerkulturelt perspektiv har tydelige læringsutbytter som omhandler samer som urfolk og
deres rettigheter, der ny forskningen er viktig å ta inn i studiet. Eldreomsorgen er relevant
tema på alle studieår og spesielt første studieår. Ny forskning innenfor verdighet og
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digitalisering er av betydning for studentenes forståelse og bevisstgjøring ved bruk av ny
teknologi innen tjenestetilbudene. Pasientsikkerhet skal være fokus på alle tre studieår
ifølge RETHOS og ny forskning tas inn i undervisningen.
Bachelor i sykepleie inneholder både naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige emner.
Naturvitenskapelige emner som anatomi, fysiologi og biologi og patologi, sykdomslære og
farmakologi, dekkes av lærebøker der basalforskning hovedsakelig er lagt til grunn. Innen
behandling og prognose av sykdommer skjer det raske utviklinger og endringer som krever
at studentene presenteres for ny forskning ved at forskningsartikler inkluderes i pensum. Det
samme gjelder innenfor farmakologi med stadig nye medikamenter. Viser til vedlegg 6 som
gir en oversikt over de fagansattes forskning. Innenfor de samfunnsvitenskapelige emnene,
som det er mange av, blir studentene presentert for både vitenskapelige studier og
fagutviklingsstudier.
Følgende viser noen eksempler på artikler og bøker med egne fagansatte som forfattere, og
som pr. i dag er pensumlitteratur.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karlsen, R. (2009). Profesjonell kompetanse. Sykepleien Forskning, 3, 198-204.
Sæterstrand, T. & Møllersen, A. (2010). Sykepleiernes erfaringer med brukerveiledning i psykiatriske
dagsentra. Vård i Norden 1, 19-24.
Vaismoradi, Mojtaba ; Turunen, Hannele ; Bondas, Terese (2013). Content analysis and thematic analy
sis: Implications for conducting a qualitative descriptive study. Nursing & Health Sciences, September
2013, Vol.15(3), pp.398-405
Betty-Ann Solvoll m.fl. En sykepleiers erfaringer i møte med pårørende – og seg selv. Open Access.
Vaismoradi, Mojtaba ; Wang, Inger‐Lise ; Turunen, Hannele ; Bondas, Terese (2015). Older people's ex
periences of care in nursing homes: a meta‐synthesis. International Nursing Review
Granum, Vigdis ; Opsahl, Gry ; Solvoll, Betty-Ann (2012). Hva kjennetegner kritisk
tenkning? Sykepleien forskning, 2012, Nr. 1, pp.76-84
Brinchmann BS. Etikk i sykepleien. 4. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2016.
Kari Ingstad (2019). Organisasjon og ledelse i helsefag og sykepleie. Gyldendal Akademisk 2019 (ISBN
978-82-05-52272-5) Bok, 224 s.
Brataas, Hildfrid V.; Evensen, Aud Emilie; Ingstad, Kari (2019): Pedagogisk praksis i sykepleie.
Gyldendal Norsk Forlag A/S (ISBN 9788205514027) Bok 295 s.
Nordtug, Bente; Sjöblom, Lena-Mari; Wannebo, Wenche (2014). Sammen fremmer vi helse.
Helsefremming gjennom sosial støtte og samhandling. Forlaget Helse-Frelse (ISBN 978-82-93074-11-3)
Bok 154 s., enkelte kapitler brukes som støttelitteratur.
Ingstad, Kari. Sosiologi i sykepleie og helsearbeid. Gyldendal Akademisk 2013 (ISBN 978-82-05-443525). Bok 237 s.
Olsen, Lars Andre, Kofoed, Eva, Rygg, Lisbeth Ø., Norheim, Bjørn, Toverud, Kari (2018). Håndtering av
legemidler. ISBN 978-82-02-56752-1. Bok 200 s
Forfatter: Brinchmann, Berit Støre ; Moe, Cathrine ; Valvik, Mildrid Elisabeth ; Balmbra, Steven ; Lyngm
o, Siri ; Skarbø, Tove (2017) An Aristotelian view of therapists' practice in multifamily therapy for youn
g adults with severe eating disorders. Tidsskrifttittel: Nursing ethics 969733017739780, 2017-01-01

70

53/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie (heltid) - 18/03774-33 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie (heltid) : Søknad om reakkreditering Bachelor sykepleie - 20. nov 2019

Studentene møter krav om lesing og kritisk vurdering av litteratur, inkludert vitenskapelige
artikler, tidlig i studiet. Allerede på emnene Helsepersonells felles kunnskaps- og
verdigrunnlag og Grunnleggende sykepleie i første semester får studentene arbeidskrav der
de skal anvende fag- og forskningsartikler.
Emnet Sykepleie til mennesker med akutt, kronisk og kritisk sykdom har læringsutbytte som
krever bruk av forskning. Innen dette emnet jobber studenten med arbeidskrav der de skal
bruke aktuelle fag- og forskningsartikler i tillegg til pensumlitteratur, for å belyse en valgt
problemstilling. Innenfor de ulike emnene i studiet, både i teoriemner og praksisemner, blir
det gitt arbeidskrav der studenten må bruke aktuell forskning for å sikre at besvarelsen er
kunnskapsbasert. Disse arbeidskravene vil bli utarbeidet i samarbeid mellom emneansvarlige
for emnene og emneansvarlig for bacheloroppgaven slik at det blir progresjon og utvikling i
den grunnleggende opplæringen i bruk av vitenskapelig forskning og faglig utviklingsarbeid.
På Bacheloroppgaven får studentene i noen tilfeller anledning til å bidra inn i ansattes
forskningsprosjekter.
Studentene møter ikke bare forskningsbasert faglig innhold i studiet. Det benyttes også
forskningsbasert undervisningsform som team-basert læring 3.
Den studentaktive læringsformen Supplemental Instruction (SI). SI er et komplement til
vanlig undervisning, der viderekomne studenter veileder nye studenter. SI er en
læringsmodell som innebærer at studenter som deltar i ett emne, får veiledning av
studenter (SI-ledere) med tidligere erfaringer fra det samme emnet. FSH har etablert et
pilotprosjekt studieåret 2019/2020 hvor to emner, et ved Farmasi og et ved sykepleie (Mo i
Rana) prøver ut SI. Her er det valgt ut to emner som oppfattes som særlig krevende for
studentene å fullføre.
Fakultetet skal ha økt fokus på forskning på egen utdanning, hvor simulering som metode vil
være første fokusområde. I samråd med studentene er det gjennomført mindre

3

Michaelsen LK, Pharmelee DX et al. Team-based learning for health professions education. A guide to using
small groups for improving learning 2008; 1st ed. Stylus publishing, LLC, Virginia.
2 Williams B, Reddy P. Does peer-assisted learning improve academic performance? A scoping review. Nurse
education today. 2016;42:23-9.
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pilotprosjekter med uttesting av virtual reality og 360 grader videofilmer i
kommunikasjonstrening. Forskningsgruppen for simulering (Research group for advanced
performance and simulation) har for tiden inne to søknader til NFR, og sender også inn
søknad til ERC, DIKU og Nordforsk i forbindelse med utdanningsforskning. Fokus for disse
prosjektene er studentaktive læringsformer og digitalisering.

(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart.
Viktigheten av studentutveksling og fokuset fakultetet har på studentutvekslinger er
forankret i «Strategiske mål og handlingsplan 2018-2020», hvor det står at studentutveksling
krever særlig oppmerksomhet. FSH har ansatt internasjonal rådgiver i 100 % stilling ved
fakultetet. Stillingen skal koordinere og støtte opp om internasjonalisering i både forskning
og utdanning, og mobilitet av både ansatte og studenter, samt samarbeide tett med
internasjonale partnere. Stillingen skal sørge for at fakultetet til enhver tid er oppdatert på
status og trender innen internasjonal utdanning, forskning og samhandling i
universitetssektoren, samt stimulere til at det søkes om eksterne forskningsmidler for
internasjonal samhandling.
Studentene får mulighet til å søke på ulike utenlandsopphold i fjerde, femte og sjette
semester. Utveksling og studier internasjonalt er hovedsakelig praksisstudier, men også
teori, og fokus på læringsutbyttene i Nord universitet sitt studieprogram for det aktuelle
semesteret. Det er lagt opp til to emner der det undervises på engelsk; Sykepleie i et
flerkulturelt perspektiv og Sykepleie til barn og unge i et forebyggende og helsefremmende
perspektiv. I disse emnene er det lagt opp pensumlitteratur på engelsk, og tilrettelagt for
innreisende studenter. Det er også lagt opp til engelsk pensum i andre emner, og studentene
søker og anvender engelske artikler og annen engelsk litteratur i oppgaver gjennom alle tre
studieår.
Studentene som reiser på utenlandsopphold som tilbys i studiet, tilegner seg internasjonal
erfaring og kunnskap under studiene i utlandet. For de studentene som ikke benytter seg av
utvekslingstilbud, får kunnskap i tematikken gjennom emnet Sykepleie i flerkulturelt
perspektiv. I dette emnet får studentene kunnskap om det flerkulturelle samfunn og
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kulturelle forskjeller og likheter mellom mennesker. De får innsikt i hvilken betydning kulturog språkbakgrunn har for pasientens helse- og sykdomsforståelse og skal kjenner til sider
ved globale helseutfordringer ved sykepleieutøvelse i et internasjonalt perspektiv. Det
flerkulturelle samfunn krever også at studentene har tilegnet seg kunnskap, ferdigheter og
holdninger for å kunne møte pasienter med ulik kulturell bakgrunn. Som nasjonal
sluttkompetanse skal studentene ha kunnskap om og forståelse for samer som minoritet,
som også belyses i emnet.
I 2019 har fakultetet fokuset på kartlegging av samarbeidsavtaler, både eksisterende og nye,
for å sikre kvalitet og økt mobilitet og forskning. Dette har krevd mye kommunikasjon med
partnere og stor innsats for nettverksbygging, og har hittil resultert i bl.a. «gjenopplivning»
av to eksisterende avtaler i «dvale» (Gøteborg Universitet og Swanea University), tildeling
av midler gjennom Erasmus+ global for ansattmobilitet med Augustana University, og
bredere nettverk og prosjektspirer.
Fakultetet er også i kontakt med Savitribai Phule Pune university (SPPU) og Dr. D.Y.Patil
(DPU) College of nursing (privat universitet i Pune, India). Det pågår en søknadsprosess om
et DIKU-finansiert prosjekt; Internabroad. Dette prosjektet gir muligheten til å ta avsluttende
praksisemne i Pune, India. SPPU og DPU samarbeider for å tilby våre studenter et
praksisopphold hvor studentene som reiser ut får mulighet til å nå læringsutbytter som
tilsvarer læringsutbytter i FSH sitt studieprogram. DPU skal fasilitere praksisen hvor
studenten skal få et helhetlig innblikk i indisk helsevesen gjennom praksis i tre nivåer som er
privat, offentlig og lokalt.
Målet for arbeidet med internasjonalisering er tilrettelegging som gir handlingsrom og
muligheter for at både ansatte, studenter og forskere skal kunne internasjonaliseres
gjennom inn- og utveksling, og samarbeid.
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(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
I utviklingen av nytt studieprogram har det vært fokus på internasjonalisering. Det er lagt til
rette for utveksling i to hele semester, femte og sjette semester, og i fjerde semester er
mulig å ha utveksling i 14 uker.
Dette gjør at fakultetet svarer til KDs finansieringsnøkkel om at studenter som er på
utveksling over 3 måneder, gir uttelling. I tillegg gir det fakultetet større muligheter for å
jobbe frem flere samarbeidspartnere med universiteter i land lengre unna, som i USA og
Australia. Per i dag er det bare Augustana i USA vi har samarbeidsavtale med, hvor tredje års
- studentene er på utveksling i et helt semester.
Fakultetet har mange utvekslingsavtaler for Bachelor i sykepleie. Her følger en kort
presentasjon av de avtalene med mest aktivitet:
Augustana University, USA (290):
Denne avtalen har eksistert og har fungert godt i mange år. Studentene har både
teori og praksis og får karakterutskrift fra Augustana for dette semesteret. FSH
sender 5-6 studenter hver høst, og tar imot studenter for 3 uker i januar hvert år. For
studentene som kommer fra Augustana blir det laget et eget opplegg hvor de får litt
teori og litt praksis. Nylig har vi fått invilget midler gjennom Erasmus+ global
mobilitet til ansattutveksling med Augustana. Bevilgningen gjelder totalt 5
ansattutvekslinger, 1 uke per utveksling, i løpet av en treårig prosjektperiode. Dette
vil bidra til et sterkere samarbeidsforhold ved at ansatte får mer kjennskap og
eierskap til institusjonene, noe som igjen vil forenkle samarbeidet til å utvikle tilbudet
for studentutveksling. Det er startet en diskusjon mellom institusjonene om FSH kan
sende studenter til Augustana også på vårsemesteret.
Gøteborg universitet, Sverige (476):
Dette er en gammel avtale som er vekket til liv igjen. Regnes som en viktig avtale med
god kommunikasjon mellom institusjonene, og mulighet for å utvide avtalen til å
være aktuell for flere semestre.
Windesheim University of applied sciences, Nederland (527):
En avtale med en institusjon som er populær for mange fakultet på Nord universitet.
FSH sender studenter i praksis dit hvert år. Det er startet en dialog med
internasjonalt kontor ved Windesheim University of appliend sciences om å utvide
avtalen.
Metropolitan University college, Danmark (543):
74

53/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie (heltid) - 18/03774-33 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie (heltid) : Søknad om reakkreditering Bachelor sykepleie - 20. nov 2019

Danmark er kanskje det mest populære av de nordiske landene for utveksling. Dette
er en institusjon vi med fordel kan promotere i større grad, og mulig fakultetet kan
sende studenter dit på flere semester.
University of Ulster, Nord Irland (566):
En aktiv og velfungerende avtale. Spennende reisemål, og fint samarbeid. En avtale vi
med fordel kan forsøke å utvide fra bare praksis til å inkludere praksis og teori, samt
sende studenter dit på flere semester.
University of Swansea, England (645):
Avtalen er under utvikling, og vil etter all sannsynlighet utvides til å inkludere flere
studenter på sykepleie hvert år.
Universidad Católica San Antonio de Murcia, Spania (667):
Aktiv og populær praksisavtale i Spania. Vi både sender og tar imot studenter, samt
at kommunikasjonen er god. Muligheter for at avtalen kan utvides til å sende flere
studenter ut hvert år.
Haydom School of Nursing, Tanzania (563):
Svært populær praksisavtale da det er et eksotisk tilbud for studenter. En avtale som
må fornyes. Det vil da være en fordel om opphold for studentene blir lengre enn to
måneder og utvides til å inkludere flere studenter.
University of Haifa, Israel (570):
Populær avtale da Israel er et eksotisk tilbud for studenter. Avtalen er aktiv, men
fakultetet er usikker på hvordan vi går videre med denne pga det politisk vanskelig
område Haifa befinner seg i. Studentene er svært fornøyde med tilbudet, og er en av
de avtalene med høyest søkertall på. Studentene har både praksis og teori. Avtalen
bør utvides til å inkludere flere studenter.
Madagaskar (572):
Praksisavtale på Madagaskar som er svært populær da det er et eksotisk tilbud for
studenter. Avtalen må fornyes og da vil det være en fordel med et lengre opphold for
studentene, og at tilbudet utvides til å inkludere flere studenter.
Ikke aktive avtaler:
For noen av de internasjonale avtaler fakultetet har, er det svært liten aktivitet, eller er ikke
aktive i det hele tatt. Noen av avtalene er fortsatt gyldige fordi de er en del av et Nordplusnettverk og kan søkes av studenter. Disse avtalene er kategorisert i denne sammenheng som
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«ikke aktive» fordi vi ikke har sendt eller tatt imot studenter fra institusjonen på mer enn 2
år. Andre avtaler, under Erasmus+, er fortsatt gyldige men uten aktivitet. Turku University of
applied science, Finland (323) er et eksempel på en Erasmus+ avtale uten aktivitet på
sykepleie, men hvor en dialog er startet for å få aktivitet. Følgende avtaler har svært liten
aktivitet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

193 (NORDPLUS) Peqqissaanemik Ilinniarfik, Greeland
265 (NORDPLUS) University College of Borås, Sverige
323 (ERASMUS+) Turku University of applied science, Finland
354 (NORDPLUS) Malmö Universitet, Sverige
383 (NORDPLUS) Luleå Univeristy of Technology, Sverige
391 (NORDPLUS) University College Syddamnark – UC SYD, Danmark
461 (NORDPLUS)Karlstad universitet, Sverige
526 (NORDPLUS) Linnæus uniersitet, Sverige
538 (NORDPLUS) University College Syddamnark – UC SYD
539 (NORDPLUS) Vaasa Polytechnic, Finland
540 (NORDPLUS) Mitt universitet, Sverige
541 (NORDPLUS) Växjo University, Sverige
548 (NORDPLUS) Metropolitan University college, Danmark
554 (NORDPLUS) Blekinge Institute of Technology, Sverige
555 (NORDPLUS) Laurea University of Applied Sciences, Finland
583 (ERASMUS+) Novia, Finland

Nedenfor i tabell 11 er alle internasjonale utvekslingsavtaler for Bachelor i sykepleie listet
opp. Fakultetets internasjonale avtaler (vedlegg 7) og Fakultetets internasjonale avtaler
Nordhelse (vedlegg 8).

Tabell 11: Internasjonale avtaler

Avtal
eid i
FS:

Sted

Institusjon

Studies
Kontakt
ted

Antal
l
plass
er:
stude
nt

Antal
l
plass
er:
lærer

I
bruk
(iføl
ge
FS)

Nordpl
us

193 Greeland

Peqqissaanermik Ilinniar Nordla
fik
nd

Else Thygesen

Ikke
satt

Nei

Nordpl
us

236 Sverige

Ersta Sköndal University Nordla
College
nd

Vera Dahlqvist

Ikke
satt

Ja
76

53/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie (heltid) - 18/03774-33 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie (heltid) : Søknad om reakkreditering Bachelor sykepleie - 20. nov 2019

Nordpl
us
Nordpl
us

Bilater
al
Nordpl
us

237 Danmark

265 Sverige

290 USA

298

Faroe
Islands

Bornholms Sundhedsog Sygeplejeskole

Nordla
nd

University College of Bo Nordla
rås
nd
Nordla
nd og
Augustana University
Trøndel
ag
Sjúkrarøktarfrødiskúli F Nordla
øroya
nd

Lene Folkmann Ikke
Ipsen
satt

Ja

Elisabeth
Lindberg

Ikke
satt

Ja

Ben Iverson

5 stk
i
2019

Ja

Johild Dulavik

Ikke
satt

Ja

323 Finland

Turku University of
applied science

Nordla
nd

Hanna Peussa

Nordpl
us

354 Sverige

Malmö Universitet

Deltid

Viktoria Supran Ikke
ovich
satt

Nordpl
us

383 Sverige

Luleå University of
Technology

Nordla
nd

Erasm
us+

Nordpl
us

University
391 Danmark College Syddamnark –
UC SYD

2

2 Ja

Ja
(?)

Ikke
satt

Nei

Nordla
nd

Erasm
us+

392 Danmark

University College
Absalon

Nordla
nd

Nordpl
us

442 Danmark

University
College Lillebælt – UCL

Nordla
nd

Tine Milling

Ikke
satt

JA

Nordpl
us

461 Sverige

Karlstad universitet

Nordla
nd

Josefin
Rönnqvist

Ikke
satt

Nei

Erasm
us+

470 Spania

University of Alicante

Trøndel Dori Urbàn,
ag
Elena Agulló

ikke
satt

Ja

476 Sverige

Gøteborg universitet

Nordla
nd

526 Sverige

Linnæus universitet

Trøndel
ag

Windesheim University
of applied sciences

Trøndel
Malvin Torsvik
ag

Erasm
us+
Nordpl
us

Erasm
us+

527

Nederla
nd

Annelie Hyllner
/ Rebecca
Törnqvist

2

Ikke
satt

Ja

Nei

2

2 Ja
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University
538 Danmark College Syddamnark –
UC SYD

Trøndel
ag

Ikke
satt

Nei

Nordpl
us

539 Finland

Vaasa Polytechnic

Trøndel
ag

Ikke
satt

Nei

Nordpl
us

540 Sverige

Mitt univsersitet

Trøndel
ag

ikke
satt

Nei

Nordpl
us

541 Sverige

Växjo University

Trøndel
ag

Ikke
satt

Nei

Erasm
us+

543 Danmark

Metropolitan University Trøndel
college
ag

Ikke
satt

Nei

Nordpl
us

548 Danmark

Metropolitan University Trøndel
college
ag

Ikke
satt

Nei

Nordpl
us

554 Sverige

Blekinge Institute of
Technology

Trøndel
ag

Ikke
satt

Ja

555 Finland

Laurea University of
Applied Sciences

Trøndel
ag

Ikke
satt

Nei

563 Tanzania

Haydom School of
Nursing, Tanzania

Trøndel
ag

Ikke
satt

Ja

University of Ulster

Trøndel
Malvin Torsvik
ag

University of Haifa

Trøndel
ag

Ikke
satt

Trøndel
ag
Trøndel
ag
Trøndel
Malvin Torsvik
ag

Ikke
satt
Ikke
satt

Nordpl
us

Nordpl
us

Praksis
Erasm
us+
Praksis
Praksis
Praksis
Erasm
us+

566

570 Israel
572

Nordpl
us

Madagas
kar

580 Spania

Solgården

583 Finland

Novia

586
Erasm
us+

Nord
Irland

Nederla
nd

Christian University of
Professional Education

587 Danmark VIA University College

2

Trøndel
Malvin Torsvik
ag

Trøndel
ag

Ikke
satt

2 Ja
Ja
Ja
Ja

1

1 Nei

2

1 Ja

Ja
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Erasm
us+

Erasm
us+

Erasm
us+
Erasm
us+

Erasm
us+

Università Vita-Salute
San Raffaele

Trøndel
Elena Popova
ag

2

2 ja

645 England

University of Swansea

Nordla
nd (og David
trøndel Gallimore
ag)

2

1 Ja

646 Finland

Saimaa University of
Applied Sciences

Nordla
nd

University of the West
of Scotland

Trøndel
Ruth Deery
ag

Universidad Católica Sa
n Antonio de Murcia

Trøndel
Malvin Torsvik
ag

638 Italia

660

Skottlan
d

667 Spania

Johanne
Alteren

2 Nei

2 Nei

4

1 Ja

(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon
og praksissted.
Sykepleieutdanningen ved FSH har et stort nedslagsfelt, både nordre del av Trøndelag og
hele Nordland. Dette betyr at det er et stort geografisk område fakultetet betjener når det
gjelder praksisfelt og praksisplasser. FSH har et godt samarbeid med praksisplassene som
fakultetet benytter til studenter ved sykepleieutdanningen.
Nord universitet har overordnede samarbeidsavtaler med Helse Nord og Helse Midt, med
underliggende avtaler per helseforetak (Helse Nord-Trøndelag HF og Helgelandssykehuset og
Nordlandssykehuset), samt med de fleste kommuner som blir brukt i forbindelse med
avvikling av praksisstudier til studentene. Alle samarbeidsavtaler fra gamle Høgskolen i NordTrøndelag gikk ut 30.06.2019. Her er det sendt ut forespørsel til alle aktuelle parter om å
forlenge den allerede inngåtte avtalen med ett år, til 30.06.2020. Dette er formalisert
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gjennom et signert vedlegg til hver enkelt avtale. Alle kommuner ved nordre del av
Trøndelag har signert denne avtaleforlengelsen.
Ved tidligere Universitet i Nordland var det mange avtaler som var gamle, og en del avtaler
var ikke tilgjengelige. For alle kommuner som ikke hadde signerte samarbeidsavtaler, ble det
sent ut midlertidige samarbeidsavtaler, gjeldende for ett år, frem til 30.06.2020. Det mangler
fortsatt 10 samarbeidsavtaler som fakultetet ikke har fått returnert signert. Det er purret på
returnering av signerte samarbeidsavtaler per telefon og alle vi har vært i kontakt med har
gitt en positiv tilbakemelding i forbindelse med signering. Alle samarbeidsavtalene er liste
opp i (Vedlegg 10, 11 og 12).
Signering av forlengelser av samarbeidsavtaler og midlertidige samarbeidsavtaler, er gjort i
påvente av utvikling av nye felles samarbeidsavtaler som signeres i løpet av våren 2020. Det
settes ned en arbeidsgruppe som skal jobbe frem nye samarbeidsavtaler. Dette arbeidet vil
starte i januar 2020. Praksisleder for fakultetet, som skal ha overordnet ansvar for praksis
ved hele FSH, ansettes 01.01.2020 og skal lede arbeider med å utvikle nye
samarbeidsavtaler.
Nord deltar i ulike samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon i helse-, velferdsog omsorgstjenestene. Formålet er at organene skal bidra til at kommuner, helseforetak og
utdanningsinstitusjoner samhandler på overordnet nivå, med formål om å utvikle nødvendig
kompetanse og forskningsbasert kunnskap til å realisere intensjonene i velferdsreformene
og styrke kvaliteten i helse-, velferds- og omsorgstilbudet til befolkningen.
Organet kan initiere samarbeidsprosjekter som stimulerer til økt fokus på praksisnære
forskningsprosjekter, innovasjon for å skape gode og dynamiske helse-, velferds- og
omsorgstjenester samt å øke tilgjengeligheten til utdanningene i hele fylket gjennom å ta i
bruk ny teknologi og nye pedagogiske virkemidler. Organet skal i tillegg ha oppfølging av
rammeavtaler og tjenesteavtaler samt utarbeide en fireårig handlingsplan, med årlige
rulleringer.
Nord tilbyr også samarbeidsmidler som stimuleringstiltak for å utvikle praksisnære
prosjekter. Midlene utlyses årlig. Prosjektene skal være et samarbeid mellom praksisfelt og
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Nord universitet. Samarbeidsmidlene har bidratt til å øke refleksjon, heve kvaliteten og
utvikle nye veiledningsmetoder i praksis.
I henhold til samarbeidsavtaler, møtes sykehus og Nord universitet / kommuner og Nord
universitet i praksisråd. Rådet møtes 2 ganger i året. Her sitter medlemmer fra praksis,
tillitsvalgte studenter, emneansvarlige og praksisansvarlig på Nord. Praksis har valgt ut sine
medlemmer som representerer sine praksisfelt. Praksisrådet skal bidra til kvalitets utvikling
av studietilbudet for studenter i praksis, sikre medbestemmelse fra studenter, ivareta
løpende samarbeid og sikre god arbeidsflyt og dialog mellom partene. Her diskuteres også
utviklingsprosjekter og deler viktige opplysninger som er relevant for hverandre og
studentenes praksis.
Nord universitet inviterer praksisveiledere til samlinger for faglig påfyll. Tema som
gjennomgås er plan for praksis, skikkethetsforskrift, medikamenthåndtering, etiske dilemma,
systematisk klinisk undersøkelse og vurdering, samhandling, brukerperspektiv og
tverrprofesjonalitet. Det settes søkelys på å trygge sykepleierens rolle som praksisveileder,
og legger til rette for dialog rundt veiledning. Gjennom denne jevnlige kontakten mellom
praksisfeltet og fakultetet sikrer fakultetet at praksisveiledernes kompetanse er relevant for
studietilbudet.
Fakultetet har også tradisjon for å samle studentene før de starter opp i praksis, hvor
praksisfeltet inviteres inn for informasjon m.m. Fagansatte deltar på forskningsdager og
arrangerer karrieredag for sykepleiestudenter, og dette er en arena hvor praksisfeltet
inviteres inn for å treffe studentene.
Praksisveiledere som veileder Fakultetets sykepleiestudenter har en Bachelorgrad og flere
har spesialisering innenfor sykepleie. Det er sendt ut forespørsler til praksisplasser for å
kunne vise til oversikt over praksisveiledere og deres kompetanse Jf Vedlegg 19 Navnelister
praksisveiledere. Denne oversikten er mangelfull da avdelinger ved helseforetaket og
kommuner ikke har akseptert å gi oss dokumentasjon som etterspørres i vedlegg 9, med
bakgrunn i GDPR forskriften (General Data Protection Regulation, forkortet GDPR). Videre
påpekes at slike navnelister kun gir et øyeblikksbilde av aktuelle veiledere, og med det i seg
selv ikke gir noen «kvalitetsgaranti». Kvalitetssikring av kompetente praksisveiledere gjøres i
forkant av hver praksisperiode. Institusjonenes ansvar for å sikre at praksisveilederne har
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relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet, dekkes gjennom samarbeidsavtaler
mellom FSH, helseforetak og kommuner, samt tett samarbeid under arbeidet med
praksisplassering. I utarbeidelse av nye samarbeidsavtaler, som beskrevet over, vil kvalitet
på praksisveilederne tas inn ved at det skrives inn at praksisfeltet er ansvarlig for at
praksisveilederne har riktig kompetanse til riktig profesjon. Ved å samordne praksisstudiene
for å sikre likelydende avtaler, på rett nivå og med rett detaljeringsgrad i både spesialist og
primærhelsetjenesten, vil dette sikre like rammebetingelser for studentene, fagmiljøene og
praksisfeltet. FSH er kjent med at UHR-HS er involvert i spørsmål om nasjonal mal for
samarbeidsavtaler mellom UHI og aktører og tjenesteledere i praksisfeltet. Ved
utarbeidelsen av samarbeidsavtaler vil FSH skjene til dette arbeidet.
På generell basis til både §2-2 og §2-3 bemerkes at man ikke kan sammenligne
grunnskolelærerutdanning og sykepleierutdanning på disse punktene. I lærerutdanningen
har den enkelte veileder betaling for å være praksisveileder, og det er derved enklere å få
oversikt. Veiledning av sykepleiestudenter har ikke en slik ordning.
Praksisstudiene i Bachelor sykepleie ved Nord universitet krever mange praksisplasseringer.
På første studieår skal hver student ha 12 uker praksisstudier i kommunehelsetjenesten som
krever praksisplasseringer på; ca. 135 studenter i Levanger, ca. 130 studenter i Bodø, ca. 80
studenter i Namsos og ca. 70 studenter i Helgeland. På andre studieår skal hver student ha 7
+ 8 uker praksisstudier i spesialisthelsetjenesten der det samme antall studenter skal
praksisplasseres, men nå fordelt på fire perioder slik det går frem av årsmodellen (vedlegg
2). Årsmodellen viser praksisplassering for tredje studieår som fordeles på tre ulike perioder
i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, der hver student skal ha 6 + 7+ 7 uker
praksisstudier. Dette gir et bilde av omfanget av praksisstudiene og hvilke utfordringer som
ligger i dette med tanke på antall praksissteder og praksisplasser. Gode samarbeidsavtaler,
arena for dialog mellom praksissteder og universitet der vi er sammen om utvikling av
kvalitet i praksisstudiene, samt enkle og ryddige rutiner må være i fokus for å lykkes. Dette
ivaretas ved måten sykepleierutdanningen i Nord universitet jobber og ved de videre
planene i dette som beskrevet over.
Fakultetet ser på muligheter for bruk av delte stillinger mellom universitetet og praksissted.
Disse stillingene skal bidra til kompetanseutveksling og samarbeid for å bedre kvalitet i
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praksisstudiene. Eksempelvis 60/80 % ansatt ved universitetet og 40/20 % ansettelse ved
praksissted. Det må jobbes med utvikling av stillingsbeskrivelse for delte stillinger, som må
utarbeides i samarbeid med praksisfeltet.
I Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger § 3 står det at som
hovedregel skal praksisveiledere ha formell veiledningskompetanse. Det er lagt til rette for
at praksisveiledere kan få denne videreutdanning ved at Nord universitet tilbyr
Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 1 (10 sp) fra høsten 2019 og
Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 2 (20 sp) fra høsten 2020, og jobber for at alle
praksisveiledere skal få tilbud om å ta Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 1 og 2.

Vedlegg til krav til studietilbudet:

Vedlegg nr.

Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet

Studieplan
Avtaler om internasjonalisering
Avtaler om studentutveksling (juridisk bindende)
Leieavtaler og andre avtaler dersom institusjonen tar i bruk infrastruktur
eksternt

Vedlegg 1 og 2
Vedlegg 7 og 8
Vedlegg 7og 8
Ikke relevant

Signert(e) praksisavtale(r)

Vedlegg 10,
11, 12

For nettstudier (kun nettstudium eller i kombinasjon med stedbasert
studium) kommer i tillegg:
Studieplan for nettstudiet (hvis relevant)
Prosedyre for opplæring i nettstudier for studenter og lærere
Dokumentasjon av læringsplattform for nettstudentene
Dokumentasjon av nett-/faglærernes rutiner for oppfølging av
nettstudenter (som responstid osv.)

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
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4. § 2.3 Krav til fagmiljø
Studietilsynsforskriften § 2-3
(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall
studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en
sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet.

Følgende tabell gir en oversikt over antall studenter totalt ved studietilbudet. Tallene er oppgitt for
perioden 2016 – 2019 og er fordelt på: 420 studenter i Levanger, 260 studenter i Namsos, 190
studenter på Mo i Rana og 350 studenter i Bodø.
Tabell 12: Antall studenter ved studietilbudet.

Antall studenter ved studietilbudet det søkes om

Antall fulltidsstudenter
Antall deltidsstudenter – ikke beregnet med i denne søknaden
Antall nettstudenter fulltid

Studenter
totalt 20162019

1220
205
0

Antall heltidsstudenter: Studieplasser lyses ut hver høst.

Det er 81,4 årsverk fordelt på 86 ansatte knyttet til bachelor sykepleie (tabell 13). For
studieåret 2019/2020 bidrar 86 av disse stillingene direkte med undervisning og forskning
tilknyttet studieprogrammet bachelor sykepleie ved de fem stedene universitetet har
sykepleierstudenter. Fagmiljøets størrelse tilsvarer 81,4/1220 = 0.06 årsverk pr. student og
86/1220 = 0.07 fagansatt pr. student, som er ca. 14 studenter pr. fagansatt. I tillegg kommer
de i fagmiljøet som bidrar med <0,1 årsverk (tabell 14). Fakultetet bruker egen kompetanse
så langt det lar seg gjøre, der spesiell kompetanse mangler hentes dette fra universitetet
eller eksternt. Samarbeid med eksempelvis praksisfeltet for å sikre fersk kunnskap innenfor
praktiske ferdigheter, prosedyrer og behandling.
Fakultetet er på generell basis i en presset økonomisk situasjon og antall ansatte og antall
studenter må dimensjoneres også i hht til dette.
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Oversikt over fagmiljøet i tabell 13 som bidrar med mer enn 0,1 årsverk i studiet, og tabell 14
viser en oversikt over fagmiljøet som bidrar med indre enn 0.1 årsverk i studiet.
Det er fastsatt arbeidstidsprinsipper for fakultetet at alle ansatte i 100% stilling skal jobbe
1687 timer i løpet av et år. FoU-tid for fast ansatte angitt i %: Professor 50%, Dosent 40%,
Førsteamanuensis 40%, Førstelektor 30%, Universitetslektor 10% og Høgskolelærer 10%.
Dette tilsier at andel pedagogisk tid for professorer er 842 timer, for dosenter og
førsteamanuenser er 1013 timer, for førstelektorer 1185 timer, for universitetslektorer og
universitetslærere 1519 timer.
Tabell 13: Fagmiljøet som bidrar med mer enn 0.1 årsverk i studiet
1

2

3

Ansatte
som
bidrar
faglig

Stillingsbetegnelse

Anset
telsesforho
ld

1

4

5

6

7

Faglige årsverk i
studiet

Total U&
t3
V

Gunn
Vivian
Aarmo
Guri
Bitnes
Wiik

9

10

Undervisnings-/veiledningsområde i studiet

Ekstern
praksiserfaring5

oppgi
studium
og inst.
Navn4

2

Ann
Lisbet B.
Aune*
Anne
Grete
Maasø*
BettyAnn
Solvoll*
Eivor
Kjelberg
nes
Ellen E.
Vestgøt
e
Grethe
Bøgh
Næss

8
Årsverk i
andre
studier

Fo
U

An
net

Antal Årstall
l år

Universitets
lektor

H/fa
st

0,6 0,5 0,1

Eldreomsorg. Praksisoppfølging.
Bachelorveiledning

Førsteaman
uensis

H/fa
st

1,0 0,6 0,4

Obstetrikk. Barsel. Barn. Grunnl.
sykpl. Praksis. Bachelorveil.

4 år 1984 - 1988

Førsteaman
uensis

H/fa
st

1,0 0,6 0,4

Grunnleggende spl., Praksis.
Bachelorveil. Ledelse, prosedyrer

6 år 1976 - 1982

Universitets
lektor

H/fa
st

1,0 0,9 0,1

Psykiatri, psykisk helse, praksisveil.

Høgskolelæ H/mi
rer
dl.

0,8 0,6 0,1 0,1

Førstelektor

H/fa
st

1,0 0,7 0,3

Høgskolelæ
rer

H/fa
st

1,0 0,7 0,1

Førstelektor

H/f
ast

0,7 0,4 0,3

2,5
år

1986-1989

Simulering, praktiske ferdigh. 26 år 1990 - 2016
Akutt syke, praksisveil. sykdomsl
Anatomi/Fys., etikk 4 år
1979 –
Medikamentregning, grunnl. Spl.,
1980
praktiske ferdigh., praksisveil.
1989 - 1991
Samfunnsvitenskap juss,
Vitenskapsteori,
Grunnl. Sykepleie, praksisveil. 11 år 1996 - 2007
Prakt. ferd
NORD:
0,3
parame
disin

HLR, Akutt spl., klinisk spl., kreft, 30 år 1978 - 2007
ernæring, fullskala simulering,
praksisveil. telemed
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Hanne
L.
Mjøsun
d
Hege
Hamme
r
Hege
Solberg
Kristen
Okstad*
LenaMari
Sjöblom
Lise
Marie
Rønning
en
Mariann
e
Brattgje
rd
Monica
Finnang
er
Rita
Nynes*
Rose
Mari
Olsen
Siri A.
Devik
Tove M.
Ness
Unni
Kristians
en
Wenche
Wanneb
o
Hege
Rasmus
sen Eid

Stipendiat H/mi
dl.

Universitets
lektor

H/fa
st

1,0 0,2 0,7
5
5

1,0 0,9 0,1

Stipendiat H/mi
dl.
Høgskolelæ H/fa
rer
st
Førsteaman H/fa
uensis
st

1,0

Stipendiat H/mi
dl.

1,0

Stipendiat

H/fa
st

1,0 0,2 0,7
5
5

Universitets
lektor

H/fa
st

1,0 0,9 0,1

Høgskolelæ
rer
Førsteaman
uensis

H/fa
st
H/fa
st

0,6

Førsteaman
uensis
Førsteaman
uensis

H/fa
st
H/fa
st

1,0 0,1 0,9

Universitets
lektor

H/fa
st

1,0 0,4 0,6

Førsteaman
uensis

H/fa
st

1.0

Universitets H/mi
lektor/
dl.
Førsteaman
uensis
Disputerer
phd 05.11
Margare Universitets H/mi
th
lektor
dl.
Heglum
Ingunn
Høgskolelæ H/mi
Almli
rer
dl.
Øvereng
Øyvind Førstelektor H/fa
Christia
st
nsen

Hverdagsrehab. Fysisk aktivitet,
fysiologi

3 år 2014 - 2017

Sykdomslære, akutt sykepl. 14 år 1998 - 2012
Simulering, praksisveiledning

1,0

Grunnl. sykepleie. Ernæring, 31 år 1987 - 2018
Diabetes. Praksisveiledning.
Anatomi, fysiologi, grunnl. Spl.
praksisveil
Vitenskapsteori,
12 2000 - 2012
forskningsmetode, bachelorveil.
Praksisv.
Samfunnsvitenskap, sosiologi, 7 år 2009 - 2016
bacheorveil.

1,0 0,9 0,1
1,0 0,6 0,4

1,0

Medikamentregning, grunnl.
sykepleie

0,6

1,0 0,6 0,4

6 2007 - 2013

Veiledningsund. Kommunikasjon,
6 2000- 2006
Praksisveiledning,
samfunnsvitenskap
Praktiske ferdigh. /øvingsavd. 15 år 1975 - 1990
Geriatri, eldreomsorg, 7 år 1995 - 2002
grunnleggende spl., praksisveil.
Bachelor- master- phd veiledn.
SOF
Geriatri, eldre, praksis 20 år 1993 - 2012
vitenskapsteori, forskningsmetode
Etikk. Grunnl. spl., praksisveil. 12 år 1992 - 2004
Komm. Bachelorveiledning
Forskningsmetode
Psykisk helse, rus, 27 år 1984 - 2011
samfunnsvitenskap

1,0 0,6 0,4

1,0

Bachelorveiledning 10 år

1987-1994,
2015-2016

1,0 0,9 0,1
/0, /0,
6
4

Geriatri/demens, psykisk helse, 18 år
praksisveiledning,
bachelorveiledning

2001-2019

1,0 0,9 0,1

Akutt sykepleie, HLR,
praksisveiledning, sykdomslære

1,0 0,9 0,1

1,0

1,0

Akutt sykepleie, simulering, 26 år
praksisveiledning, øvingsavdeling

1993-2019

Studieleder 13 år

1979-1991,
2013-2014
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Gerd
Jakobse
n
Tone K.
Oddvan
g

Universitets
lektor

H/fa
st

1,0 0,9 0,1

Førstelektor

H/fa
st

1,0 0,7 0,3

Førstelektor H/fa
Pensjonist
st,
fra 11.okt pens
jon
høst
2019
Lisbeth Førstelektor H/fa
Nerdal*
Pensjonist
st
fra 31.sept pens
jon
høst
2019
Åsmund Universitets H/fa
Didrikse
lektor
st
n

0,6 0,4 0,2

Anne
Universitets
Deinboll
lektor

H/fa
st

1,0 0,9 0,1

Veronic Universitets
a
lektor
Sortland

H/fa
st

1,0 0,4 0,0 0,5 Praksisk
5
5
oordinat
or

Solveig
Thomas
sen

Universitets
lektor

H/fa
st

1,0 0,7 0,1 0,2

AnneLise G.
Loftfjell

Universitets
lektor

H/fa
st

1,0 0,9 0,1

Stig
Sivertse
n
Jorunn
Hov

Universitets
lektor

H/fa
st

1,0 0,9 0,1

Førsteaman
uensis

H/fa
st

Else Lid

Universitets
lektor

H/fa
st

1,0 0,5 0,4 0,1 Masterv
eilednin
g
1,0 0,9 0,1

Aase
Møllers
en

Geriatri, eldreomsorg, diabetes,
grunnleggende spl., psykisk helse,
praksisveil. Bachelor-veiledn
Etikk,praksisveil, simulering, 12 år
ledelse og organisasjon
Bachelorveiledning,
praksisveiledning
Psykisk helse, praksisveil,
bachelorveiledning

0,6 0,4 0,2

1980-1990
2010-2012

Palliativ, bachelorveiledning,
medikamentregning- og
håndtering, praksisveiledning

1,0 0,9 0,1

Palliativ
spl,
omsorg

Anatomi, fysiologi, biokjemi, 13 år 1982-1995
somatisk sykdomslære,
Helgestilling
praksisveiledning
som spl i
mange år i
tillegg
Grunnl.spl, sykdomslære, 16 år 1995-2010
simulering, praksisveil,
2011-2012
bachelorveiedning, praksisveil
Har hatt
helgestilling
fra 2012 til
dd som spl.
Praksiskoordinator, 11 år 2008_2019
praksisveiledning, grunnleggende
spl, spl/sykdlære spes.omr
diabetes, simulering
Etikk. Grunnl. spl., praksisveil, 3 år 2013-2016
palliativ spl, simulering,
Mange år
Bachelorveiledning, forebyggende,
jobb som
helsefremmende
ufaglært i
helseomsorg
Praktiske ferdigh. /øvingsavd, 3 år 2013-2016
simulering, praksisveiledning,
1995-2010
psykisk helse, bachelorveil
DIPSansvarlig HS
Psyk.avd
Praksisveiledning, 25 år 1979-2004
ferdighetsavdeling, grunnleggende
sykepleie, sykepl til eldre
Psykologi, pedagogikk, spl til eldre, 15 år 1985-2000
praksisveil. Bachelormasterveiledning.
Praksisveiledning, ledelse og 23 år 1978-2000
organisasjon, bachelorveiledning,
simulering
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Tone
Anita
Lund

Universitets
lektor

H/fa
st

Trude
Førstelektor
Jægtvik – stipendiat
Maibritt Universitets
Lervik
lektor

H/fa
st
H/fa
st

Tiina
Skyttä

Universitets
lektor

H/fa
st

Stipendiat/
univ.lekt

H/fa
st

Førsteaman
uensis

H/fa
st

Mariann
e Hauan
Tomas
Log

0,7 0,0 0,6 Uf
7
3 øre
try
gd
0,3
1,0 0,2 0,7
5
5
1,0 0,9 0,1

0,6 0,0 0,5 Uf
6
4 øre
try
gd
0,4
1,0 0,9 0,1

1,0 0,5 0,4 0,1

Sissel
Universitets
Holla
lektor
Morten Universitets
Westgår
lektor
d

1 0,7 0,3

Maria
Strandå
s

Universitets
lektor,
førsteaman
uensis fra
jan 2020?
Universitets
lektor
Universitets
lektor

1

Universitets
lektor

1 0,9 0,1

Anette
Tast
Annie
Grethe
Karlsen
Anita
Tymi

Bodil
Universitets
Svendsg
lektor
ård*
Amalie Universitets
Nilsen
lektor stipendiat
Gro
Universitets
Bentzen
lektor

1 0,9 0,1

Ledelse og organisasjon, 11 år
sykdomslære, praksisveiledning

Praksisveiledning, spl til eldre

1992-2003

8 år

1992-2000

Sykdomslære, spl til eldre, 11 år
bachelorveiledning,
praksisveiledning, simulering
Sykdomslære, forebygging, 24 år
helsefremming, føde-barsel,
praksisveiledning

2007-2018

1984-2008

Praksisveiledning, forebygging og
helsefremming,
bachelorveiledning
Farmasi
Anatomi, fysiologi, biokjemi,
FSH farmakologi, medikamentregning,
Nord sykdomslære, bachelorveiledning.
Somatisk sykepleie, patofysiologi,
kirurgiske praksisstudier.
Psykisk helsearbeid,
praksisveiledning. Veiledning
bacheloroppgaver. Praktiske
ferdigheter. Grunnleggende
sykepleie. Praksisveiledning
avsluttende sykepleie.

1

1 0,9 0,1
1 0,9 0,1

1

1

Anatomi/Fys.,
Medikamentregning, grunnl. Spl.,
praktiske ferdigh., praksisveil.
Samfunnsvitenskap juss,
Rehabilitering, helsefremming og
forebygging, simulering.
Grunnleggende sykepleie,
praksisveiledning. Praktiske
ferdigheter og SKUV. Tverrfaglig
samarbeid og tverrprofesjonell
læring.
praksiskoordinator

1

studieleder

18

1990-2008

23

1990-2013

0,2 0,2

1
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Gunilla
Kulla

Førsteaman
uensis

1 0,6 0,4

Hilde
Holm
Solvoll
Håkon
Johanse
n
Kjell H.
Røli

Universitets
lektor

1

1

Universitets
lektor

1

0,9 0,1

Universitets
lektor

1 0,4

Lise
Universitets
Karin
lektor
Grimsta
d
Lise
Universitets
Sandnes
lektor
Solveig Førstelektor
Jennie
Breivik

1 0,5
?

Tone
DahlHegge

Universitets
lektor

1 0,9 0,1

Torild
Sneltve
dt
Tove
Helene
Larssen

Førstelektor

1 0,7 0,3

Universitets
lektor

1 0,9 0,1

Wenche Universitets
Lillian
lektor
Koksvik
Rekkeda
l
Karina
Universitets
Knutsen
lektor

0,5 0,4 0,1

Laila
Universitets
Wilhelm
lektor
sen

1 0,9 0,1

1 0,5
?
1 0,7 0,3

1 0,9 0,1

Geriatri, eldre, praksis
vitenskapsteori, forskningsmetode
, grunnleggende spl., praksisveil.
Bachelor- master- phd veiledn
Studieleder praksis

Psykiatri, psykisk helse, praksisveil,
simulering, prosedyrer,
bachelorveiledning
Geriatri, eldreomsorg,
grunnleggende spl., praksisveil.
Bachelor-veiledn.
Grunnleggende spl., Praksis.
Bachelorveil. Prosedyrer,
kreftsykepleie
Grunnleggende spl., Praksis.
Bachelorveil. Prosedyrer,
Grunnleggende spl.,
Praksisveiledning gr.leggende spl
og akutt og kronisk syke.
Sykdomslære.
Bachelorveil.Praktiske ferdigheter
ogSKUV
Psykiatri, psykisk helse, praksisveil.
Praktiske ferdigheter.
Kommunikasjon, psykologi og
pedagogikk.
Grunnleggende spl.,
Praksisveiledning. Etikk.
Bachelorveil.
Samfunnsvitenskap, sosiologi,
bacheorveil. Praksisveieldning
avsluttende praksis og akutt og
kronisk syke. Ledelse og
tjenesteutvikling.
Anatomi/Fys.,
Medikamentregning,
sykdomslære, somatisk sykepleie
praktiske ferdigh., praksisveil akutt
og kronisk syke.
Anatomi/Fys.,
Medikamentregning,
sykdomslære, somatisk sykepleie
praktiske ferdigh., praksisveil akutt
og kronisk syke.
Akutt spl., grunnleggende
sykepleie,praksisveil. Praktiske
ferdigheter, ledelse og utvikling av
sykepleietjenesten, veiledning
bachelor oppgaver.

5

2003-2008

8

Ca
I
25 perioden19
89-2018
Universitets
lektor
9 1981-1990

20

1998-2018

28

1980-2008
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Anette
Langås
Larsen

Førsteaman
uensis

1 0,6 0,4

Marthe Universitets
Bjørgum
lektor

1 0,9 0,1

Anila
Kristine
NygårdHansen
Elin
Irene
Larsen

Universitets
lektor

1 0,9 0,1

Universitets
lektor

1 0,9 0,1

Sidsel
Ekren

Universitets H/mi
lektor
dl.

Aud
Emelie
Evensen
Astrid
Sandvik
Hamme
r
Kari
Ingstad

Førstel
ektor

H/fa
st

Universitets
lektor

Jann
Birger
Laugsan
d
Aud
Moe

Samfunnsvitenskap, sosiologi,
bacheorveil. Praksisveieldning
grunnleggende spl.,avsluttende
praksis og akutt og kronisk syke,
voksne og barn. Samisk
kulturforståelse og
perspektiv.Helsefremming.
Praktiske ferdigheter.
Psykiatri, psykisk helse,
praksisveil.Veiledning
bacheloroppgaver. Praktiske
ferdigheter. Ledelse og
tjenesteutvikling. Tverrfaglig
samarbeid.
Grunnleggende
sykepleie,praksisveil. Praktiske
ferdigheter,

Psykisk helse, temauker sykepleie
Praksisstudier Bachelorveiledning

H/fa
st

1,0 0,9 0,1

Vitenskapsteori, metode.
Praksisstudier. Bachelorveiledning

Førsteaman
uensis

H/fa
st

1,0 0,6 0,4

Høgskol
elærer

H/fa
st

1,0 0,9 0,1 0,1

Førsteaman
uensis

H/fa
st

0,5 0,3 0,2

Bente
Førsteaman
Nordtug
uensis

H/fa
st

1,0 0,6 0,4

Universitets H/f
lektor ast

Malvin
Torsvik

Førstelektor

H/fa
st

0,85 0,7 0,1
5

1,0 0,7 0,3

?

Universitets
lektor

Grunnleggende
sykepleie,praksisveil. Praktiske
ferdigheter,Praksisveiledning akutt
og kronisk syke voksne og barn.
Diabetes. veiledning bachelor
oppgaver

1,0 0
0,1
,
9
1,0 0,7 0,3

Hennie
Skaufel

2

16 år

1990-2006

Kullkoordinator, sykepleie, 11 år
pedagogikk praksisstudier,

1990-2001

4 år 1983 1987

Ledelse, forskning, 21 år
bachelorveiledning,
velferdsteknologi/innovasjon
Simulering, praktiske ferdigheter. 4 år
Akutt syke, praksisveil.
sykdomslære
SOF
0,5

0,2
Senter
for
kultur,
helse og
omsorg
Dosentl
øp

1996-2007

1976-1980

Etikk, praksisstudier
7 år
1984 –
Vitenskapsteori/metode.
1991
Bacheloroppgaver
Aldersdemens, sykepleie, 11 år 1983-1992
forskning, bacheloroppgave,
praksisstudier
Anatomi/fysiologi, patofysiologi, 12 år 1982 - 1994
forebyggende helsearbeid,
barn/unge, bach.veiledning

Patofysiologi/ 17 år
Internasjonalisering/utvikling
pedagogiske metoder

1984-2001
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Maj
Elisabet
h
Norum
Bodil
Aarmo
Brenne

Universitets
lektor

H/fa
st

1,0 0,9 0,1

Stipendiat

H/fa
st

1,0 0,2 0,7
5
5

Jorunn
Bjerkan

Førsteaman
uensis

H/fa
st

Trude
Wille

Universitets
lektor

H/fa
st

Hilde
Stipendiat H/fa
Munkeb
st
y
Lars Ove Seniorkons H/f
Reinaas
ulent ast
Heidi B. Universitets H/fa
Ludvigse
lektor
st
n

Ped.del
av
stip.stilli
ng
v/veiled
erutd.
0,8 0,4 0,4 0,2 0,2 ved
studium
Velferds
teknolo
gi
0,9 0,8 0,1
0,1
Videreut
danning
i
veiledni
ngspeda
gogikk
1,0

1,0

Universitets H/vik
lektor
ar

1,0 0,9 0,1

Universitets
lektor

H/fa
st

1,0 0,9 0,1

Hege
Nygård

Universitets
lektor

H/fa
st

1,0 0,9 0,1

Guangli
Professor
n Cui
Hanne
Universitets
Cecilie
lektor
Johnsen
Beate
Universitets
Stavseth
lektor

H/fa
st
H/fa
st

1,0 0,5 0,5

H/fa
st

1,0 0,9 0,1

Universitets H/mi
lektor
dl.

1,0 0,9 0,1

1,0 0,9 0,1

Grunnl. sykepleie. Ernæring,
Diabetes. Praksisveiledning.

8 år

20002008

Samfunnsvitenskapelige emner, 27 år 1983 - 2010
velferdsteknologi, digital
kompetanse

Mikrobiologi/smittevern,
legemiddelregning/farmakologi,
grunnleggende sykepleie,
praksisveiledning

8 år

1999- 2008

Sykepleie, etikk, pedagogikk, 16 år
historie, bachelorveiledning

1991 -2007

Adm./fa
glig

Ferdighetsavdeling, simulering, 17 år 1997 - 2014
grunnleggende sykepleie
Sykepleie, førstehjelp, forebygging 6 år 2008-2014
barn/unge, ferdighetsavd.
Praksisveiledning,
bachelorveiledning
Akuttsykepleie, kreftsykepleie, 10 år 2006-2016
simulering/ferdighetstrening,
bachelorveiledning

NORD:
0,4
VPL og
vid.ut

Psykisk helse, helsefremming, 10 år 1990 - 2000
kommunal helsetjeneste,
Praksisveil. bachelorveiledning

1,0 0,9 0,1

IngerLise
Bangsta
d
Odil
Sætertr
ø

AnnHelen
Raaen

Sykdomslære, akutt sykepl. 24 år 1989 - 2013
Simulering, praksisveiledning

lege

Psykisk helse, helsefremming, 12 år
kommunal helsetjeneste,
Praksisveil. bachelorveiledning
Anatomi/fysiologi, patofysiologi
Kommunehelsetjeneste, sykepleie,
SKUV, praksisveiledning,
bacheloroppgave
Akuttsykepleie,
Spesialisthelsetjeneste,
simulering, praksisveiledning,
bachelorveiledning
Akuttsykepleie,
Spesialisthelsetjeneste,
simulering, praksisveiledning

2000-2012

6 år 2007 - 2013

9 år 2007 - 2016

11
år

2008-2019
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Anne
Siri
Stornes

Universitets
lektor

H/fa
st

1.0 0,9 0,1

Cathrine Universitets H/mi
Jenssen
lektor
dl.

1,0 0,9 0,1

Trine
Høgskolelæ H/mi
Følstad
rer
dl.
Walderh
aug
Sigrid
Høgskolelæ H/mi
Wist
rer
dl.

1,0 0,9 0,1

Lars
Universitets
Elnan
lektor
Garnvik
Kari
Studieleder
Grande
/
Andrese universitets
n
lektor

H/fa
st

1,0 0,9 0,1

Ruth
Øfsti

Stipendiat

H/fa
st

Grete
Bratber
g

Professor

100
%
H/fa
st

Hilde
Elisabet
h Toreid
Berit
Mossen
g Sjølie
**Karin
Hartvigs
en

Lektor

1,0 0,9 0,1

H/fa
st

100
%/mi
dl.
Lektor 100
%/fa
st
Lektor 100
%/mi
dl.
SUM

Psykisk helse, forebyggende 7 år
helsearbeid barn og unge,
praksisveiledning,
bachelorveiledning
Praksisveiledning, 5 år
kommunehelsetjeneste,
praksisveiledning,
bachelorveiledning, kreftsykepleie
Spesialisthelsetjeneste, 10 år
kommunehelsetjenestepsykisk
helse, praksisveiledning,
bachelorveiledning
Spesialisthelsetjeneste, 6 år
simulering, ferdighetstrening,
praksisveiledning
Anatomi, fysiologi, 3 år
bachelorveiledning

2008-2015

19 år

1981-2000

Akuttsykepleie, SKUV 15 år

1997-2012

1,0

0,25 0,2 0,7
5
5
1,0 0,5 0,5

Vitenskapsteori/metode/forskn
ing/ bacheloroppgave

2013-2018

2005-2015

2008-2014

2010-2016

28 1979-2007
år

1,0 0.1 0.9

1,0 0,1 0,9

1,0 0,1 0,9

81,4 57, 32, 5,2
67
5

*Går av med pensjon i løpet av studieåret 2019/2020 og er ikke regnet med i antallet
**Mangler CV fra vitenskapelig ansatt

1) Aktuelle stillingsbetegnelser er beskrevet i FOR 2006-02-09 nr. 129: Forskrift om ansettelse og opprykk i
undervisnings- og forskerstillinger, kap.1.
2) Angi om personene har hovedstilling ved institusjonen eller ikke, og om ansettelsesforholdet er fast,
midlertidig eller som timelærer (f.eks. H/Fast, H/Midl, IkkeH/Time). Hvis timelærer har
førstestillingskompetanse må dette angis i kommentarfeltet.
3) Med “totalt” menes her det totale årsverket (stillingsstørrelsen) som personen bidrar med i det omsøkte
studiet. Dette skal så fordeles på hhv. U&V (Undervisning og veiledning), FoU/KU (Forsknings- og
utviklingsarbeid) og Annet (tekniske og administrative oppgaver av faglig karakter direkte knyttet til studiet).
Innholdet i “Annet” kan om ønskelig spesifiseres i kommentarfeltet.
4) Oppgi antall årsverk i andre studier, presiser om det er ved egen eller ved en annen institusjon.
5) Her føres inn hhv. antall år med relevant praksiserfaring.

92

53/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie (heltid) - 18/03774-33 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie (heltid) : Søknad om reakkreditering Bachelor sykepleie - 20. nov 2019

Tabell 14: Fagmiljøet som bidrar med mindre enn 0.1 årsverk i studiet
1

2

3

9

10

11

Ansatte
som
bidrar
faglig

Stillings-betegnelse

Ansettelsesforhold

Formell pedagogisk
kompetanse3

Undervisnings-/veiledningsområde i studiet

Ekstern
praksiserfari
ng
Antal Årsta
l år ll

Håvard
Jakobse
n
Linda
Reppe

Førsteamanuensis

H/fast

Førstelektor

H/fast

Aileen
Lien

Universitetslektor

Jonas R.
Vaag
Heidi H.
Fjone

Førsteamanuensis

Siv Grav

Førsteamanuensis

Inger
Karin R.
Brenne

Universitetslektor
/studieprogramans
varlig

Unni
Karin
Moksne
s
Marian
ne
Hedlun
d
Gørill
Haugan
Vegar
Rangul

Professor II

Utelukkende forskning

Professor II H/midl
.

Utelukkende forskning

Ingunn
Skjesol
Bulling

Førstelektor

Mikrobiologi og biokjemi

-

-

Farmakologi og legemidler

7 år

H/fast

Farmakologi

2 år

200
4201
1
200
5200
7

H/fast

Psykologi

H/fast Veiledningsped. 10
stp

H/fast

Veiledningsmetod
e. 60 stp.

Psykisk helse, etikk, 17 år
kommunikasjon

Psykisk helse, psykiatri 12 år

80 % Veiledningspedago Studieprogramarbeid/evaluering/ 30 år
H/fast
gikk
rapport

Professor II H/midl
.
Førsteamanuensis
10 %
H/fast

Universitetslektor

Universitetspedag
ogikk

198
4200
1
198
9200
1
197
8200
8

Utelukkende forskning
Forebyggende og
helsefremmende arbeid
Veiledning
Deltar i fellesemnene

Helsepersonells felles verdi og
kunnskapsgrunnlag
Tverrprofesjonell samhandling
i helsetjenestene
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Mette
Spliid
Ludvigs
en

Professor 50%/fa
st

Emneansvarlig på
bacheloroppgave

Kommentar:
Heidi Haug Fjone og Siv Grav vil bli benyttet i større grad fra studieåret 2019/20 (mer enn 0,1 årsverk)

I tabell 13 viser oversikt over ansatte med stillings-betegnelse, ansettelsesforhold,
stillingsstørrelse, undervisnings- og veiledningsområde i studiet. Studiet har fire steder med
sykepleierutdanning på heltid med 1220 studenter og 86 fagansatte. Studiet inneholder
mange kunnskapsområder som beskrevet tidligere, og har behov for fagansatte som dekker
områdene innen naturvitenskapelige-, samfunnsvitenskapelige- og praktiske emner, samt
sykepleiefaglig kompetanse som evner å knytte sammen de ulike fagområdene. Studentenes
læring innebærer å forstå sammenhenger i de ulike emnene for å kunne utøve
sykepleiefaget. De fagansattes kompetanse benyttes på tvers av campus ved hjelp av direkte
overført eller strimet undervisning innenfor flere emner. Dette for å benytte de best
kompetente fagansatte for å heve kvaliteten på studiet på alle steder der undervisning av
studentene skjer, i tillegg til at det gir en bedre økonomisk bærekraft. Ved å ha et felles
studieprogram kan vi få til dette. Det må presiseres at kompetanse på hvert
campus/studiested er tilstede for veiledning og undervisning lokalt. Stabilitet av ansatte på
hvert campus/studiested som underviser, veileder og følger opp studentene lokalt er
ivaretatt og tilstede.
I tabell 15 går det fram en fordeling av de fagansatte på emner med emneansvarlig og andre
ansatte som har ulike roller innenfor emnet. Tabellen viser campus/studiested sammenlagt,
altså totalantall fagansatte på emnene i studieprogrammet. Det vises til hvilken kompetanse
emneansvarlig har i tabellen, på de resterende fagansatte som deltar i emnet er det gjort en
oppsummering av kompetanse, for øvrig vises det til den enkeltes CV i vedlegg 13.
Førstekompetanse innen hvert emne er ivaretatt selv om alle emnene ikke har
emneansvarlige med førstekompetanse. Det er en emneansvarlig på hvert emne i
studieprogrammet som har tilhold på ulike campus/studiested, på de andre
campus/studiested er oppnevnt emnekoordinatorer. Gruppen med emneansvarlig og
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emnekoordinator jobber sammen for innhold, kvalitet og riktig kompetanse på plass i
emnet. I tillegg er emneansvarlige på alle emnene og studieprogramansvarlig ei gruppe som
møtes og jobber sammen for å sikre sammenheng og progresjon, variasjon i
læringsaktiviteter og vurderingsordninger, sikrer evaluering og kvalitet (vedlegg 15).
Kompetansemessig jobbes det stadig med å tilsette førstekompetanse og fagmiljøet er
styrket på dette, de siste årene. I 2019 har vi 30% fast ansatte med førstekompetanse
innenfor de aktuelle fagområdene i studieprogrammet.
Ved beregning av pedagogisk arbeid tas det utgangspunkt i emnets undervisnings og
læringsform som er egnet for å oppnå læringsutbyttene i emnet, og hvilken vurderingsform
som benyttes, gruppevis eller individuelt. Det kreves tettere oppfølging av studentene i
ferdighetsavdelingen med tanke på veiledning for faglig utvikling og vurdering av studentens
progresjon og egnethet. Fakultetet har utarbeidet arbeidstidsdokument som angir hvilke
faktor som skal benyttes for ulike typer pedagogisk arbeid og dette trådte i kraft høsten
2019. Fagmiljøet er stort med mange studenter og mange ansatte fordelt på to campus og to
studiested og det tilstrebes å benytte fagansatte slik at ressursen er tilstrekkelig til å dekke
gjennomføring av emnene slik de foreligger i studieplanen (vedlegg 1).
Tabell 15: Fagmiljøets sammensetning av kompetanse fordelt på emner. Tabellen viser hvem som har
emneansvarlig og emnekoordinatorer, samt fagansatte som underviser eller er delaktig med andre oppgaver
på de ulike emnene. Når det gjelder den enkeltes kompetanse går dette frem av hver enkelt CV (vedlegg 13).
Emner

Emneansvarlig og
emnekoordinator
Lars Elnan Garnvik Åsmund Didriksen
Karin Hartvigsen
Annie Karlsen

Andre ansatte som
er delaktig
Wenche Rekkedal
Karina Knutsen
Hennie Skaufel
Guanglin Cui
Trude Wille
Grethe Bøgh Ness

Kompetanse

Arbeidsoppgaver

En professor
En førstelektor
En disputerer høst
2019
Sju lektorer

Forelesninger
Veiledere på
gruppearbeid og
seminar

Legemiddelhåndtering

Tomas Log –
Wenche Rekkedal
Marianne Brattgjerd
Trine Walderhaug

Hilde Toreid
Trude Wille
Karina Knutsen
Lise Sandnes
Anette Tast
Grethe Bøgh Ness

En
førsteamanuensis
En førstelektor
En stipendiat
Seks lektorer
En lærer

Ressursforelesninger
Veiledning i
praktiske oppgaver
og regning
Utarbeider eksamen
og sensorveiledning

Helsepersonells felles
kunnskaps og
verdigrunnlag

Ingunn Buling,
vernepleie

Annie Karlsen
Torild Sneltvedt
Anette Langås
Larsen
Gunilla Kulla
Aud Evensen
Cathrine Jenssen
Lena-Mari Sjøblom
Tone K. Oddvang
Solveig Thomassen

Fire
førsteamanuenser
Tre førstelektor
Sju lektor

Forelesninger
Utarbeide
studentoppgaver

Anatomi, fysiologi og
biokjemi

Linda Reppe, farmasi
Bjørn Ove Faldaas,
paramedisin

Utarbeider eksamen
og sensorveiledning
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Grunnleggende
sykepleie

Kommunikasjon,
psykologi, pedagogikk
og sosiologi

Patologi, sykdomslære
og farmakologi

Sykepleie til
mennesker med
akutt, kronisk og
kritisk sykdom

Inger Karin R. Brenne,
sykepleie
Solveig Breivik
Anne Deinboll
Aud Moe
Rose Olsen

Jorunn Bjerkan
Grethe Dillern
Tove Larsen
Grethe Bøgh Ness

Hege Hammer
Morten Westgaard
Rita Lundestad
Jann Birger Laugsand

Inger Lise Bangstad
Rita Lundestad
Morten Westgaard
Eivor Kjeldbergnes

Torild Sneltvedt
Lise Sandnes
Annie Karlsen
Bente Nortug
Trude Wille
Cathrine Jenssen
Gunn Vivian Aarmo
Gerd Jakobsen
Veronica Sortland
Stig Sivertsen
Anette Langås
Larsen
Tone Dahl Hegge
Anita Tymi
Kari Ingstad
Hennie Skaufel
Odil Sætetrø
Monica Finnanger
Jorunn Hov
Anne Lise G.
Loftfjell
Sissel Holla
Wenche Rekkedal
Annie Karlsen
Karina Knutsen
Håkon Johansen
Bente Nortug
Hennie Skaufel
Malvin Torsvik
Guanglin Cui
Beate Stavseth
Guri Bitnes Wiik
Åsmund Didriksen
Maibritt Lervik
Anne Deinboll
Sissel Holla
Wenche Rekkedal
Annie Karlsen
Anette Tast
Lise Sandnes
Tone Dahl Hegge
Håkon Johansen
Karina Knutsen
Anette Langås
Larsen
Anita Tymi
Marthe Bjørgum
Sidsel Ekren
Jann Birger
Laugsand
Malvin Torsvik
Maj Elisabeth
Norum
Odil Sætertrø
Hege Nygård
Beate Stavseth
Ann Helen Raaen
Sigrid Wist
Ellen Vestgøte
Guri Bitnes Wiik
Hege Hammer
Unni Kristiansen
Tone K. Oddvang
Anne Deinboll
Veronica Sortland
Solveig Thomassen
Anne-Lise G.
Loftfjell

Tre
førsteamanuenser
En førstelektor
Ni lektorer
En lærer

Forelesninger
Veiledning på
oppgaver
Utarbeide ulike
studentoppgaver og
-læringsaktiviteter
Utarbeider eksamen
og sensorveiledning

Fire
førsteamanuenser
To førstelektor
Sju lektorer

Forelesning
Utarbeide
studentoppgaver og
-læringsaktiviteter
Utarbeider eksamen
og sensorveiledning

En professor
En førstelektor
Femten lektorer
En lærer

Forelesning
Utarbeidelse av
studentoppgaver og
-læringsaktiviteter
Utarbeider eksamen
og sensorveiledning

En
førsteamanuensis
En førstelektor
Trettien lektorer
En lærer

Ressursforelesninger
Simulering
Utarbeidelse av
studentoppgaver og
-læringsaktiviteter
Utarbeider eksamen
og sensorveiledning
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Maibritt Lervik
Sykepleie i et
flerkulturelt
perspektiv

Sykepleiefaglig ledelse
og tjenesteutvikling

Tverrprofesjonell
samhandling i
helsetjenesten

Gunilla Kulla
Marianne Hauan
Malvin Torsvik
Unni Kristiansen

Aud E. Evensen
Hanne C. Johnsen
Anette Langås
Larsen
Anita Tymi
Marthe Bjørgum

To
førsteamanuensis
To førstelektor
Fem lektorer

Kari Ingstad
Tone Oddvang / Grethe
Dillern
Tove Larsen
Grethe Bøgh Ness

Jorunn Bjerkan
Hennie Skaufel
Else Lid
Tone Anita Lund
Annie Karlsen
Anette Langås
Larsen
Anita Tymi
Marthe Bjørgum
Laila Wilhelmsen

Tre
førsteamanuenser
Elleve lektorer

Ingunn Buling,
vernepleie
Linda Reppe, farmasi
Bjørn Ove Faldaas,
paramedisin

Anita Tymi
Håkon Johansen
Marthe Bjørgum
Hennie Skaufel
Trine F.
Walderhaug
Odil Sætertrø
Grethe Bøgh Ness
Unni Kristiansen
Elin Irene Larsen
Anette Langås
Larsen
Håkon Johansen
Heidi B.Ludvigsen
Anne Siri Stornes
Tina Skyttå
Sissel Holla
Tove Larssen
Karina Knutsen
Laila Wilhelmsen
Elin Irene Larsen
Marthe Bjørgum
Anila K.Nygård
Hansen
Lise Grimstad
Morten Westgård
Solveig Breivik
Anita Tymi
Håkon Johansen
Tone Dahl Hegge
Anette Langås
Larsen
Wenche Rekkedal
Trude Wille
Hanne Cecilie
Johnsen
Cathrine Jenssen
Inger-Lise
Bangstad
Trine F.
Walderhaug
Ellen Vestgøte
Grethe Bøgh Ness
Tone K. Oddvang
Åsmund Didriksen
Stig Sivertsen

En
førsteamnuensis
To førstelektorer
Ni lektorer

Inger Karin R. Brenne,
sykepleie
Sykepleie til barn og
unge i et
forebyggende og
helsefremmende
perspektiv

Praktiske ferdigheter i
sykepleie Del 1

Anita Tymi
Solveig Thomassen
Hilde Toreid
Hennie Skaufel
Monica Finnanger
Anne Lise
Grønningsæter
Ann Karin Robertsen
Gunn Vivian Aarmo
Lise Sandnes eller
Anette Tast
Maj Elisabeth Norum

Ressursforelesninger
Utarbeidelse av
studentoppgaver og
-læringsaktiviteter
Utarbeider eksamen
og sensorveiledning
Forelesninger
Utarbeidelse av
studentoppgaver og
-læringsaktiviteter
Utarbeider eksamen
og sensorveiledning

Ressursforelesninger
Utarbeidelse av
studentoppgaver og
-læringsaktiviteter
Utarbeider eksamen
og sensorveiledning

En
førsteamanuensis
Elleve lektorer

To
førsteamanuensis
En førstelektor
Tjuefire lektorer
Fire lærere

Ressursforelesninger
Utarbeidelse av
studentoppgaver og
-læringsaktiviteter
Utarbeider eksamen
og sensorveiledning
Veileder i praktiske
Sykepleieprosedyrer
Utvikler
vurderingsordninger
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Praktiske ferdigheter i
sykepleie Del 2

Praksisemner

Praksisstudier grunnleggende
sykepleie

Lise Sandnes
Rita Lundestad
Anette Tast
Ellen Vestgøte
Maj Elisabeth Norum

Emneansvarlig og
emnekoordinatorer.
Det er samme
emnegruppe for alle
praksisemnene. Dette er
gjort for å sikre
progresjon,
sammenheng og lik
kvalitet.
Hege Nygård
Tone Dahl-Hegge
Tove Larsen
Hege Rasmussen
Maibritt Lervik
Berit Sjølie
Hanne Johnsen

Sissel Holla
Tove Larssen
Karina Knutsen
Laila Wilhelmsen
Elin Irene Larsen
Marthe Bjørgum
Anila K.Nygård
Hansen
Lise Grimstad
Morten Westgård
Solveig Breivik
Anita Tymi
Håkon Johansen
Tone Dahl Hegge
Anette Langås
Larsen
Wenche Rekkedal
Sidsel Ekren
Inger Lise Bangstad
Hanne Cecilie
Johnsen
Beate Stavseth
Malvin Torsvik
Guanglin Cui
Ann-Helen Raaen
Sigrid Wist
Ellen Vestgøte
Guri Bitnes Wiik
Hege Hammer
Jann Birger
Laugsand
Heidi
V.B.Ludvigsen
Anne-Lise G.
Loftfjell
Stig Sivertsen

En professor
En
førsteamanuensis
To førstelektor
Tjuesju lektorer
Fire lærere

Veileder i praktiske
Sykepleieprosedyrer
Lærer studentene
Systematisk Klinisk
Undersøkelse og
Vurdering (SKUV)
Utvikler
vurderingsordninger

Fagansatte som
følger opp
studenter i
praksisemnet
Kompetanse
fremgår i tabell 13
og i vedlegg 14

Arbeidsoppgaver

Maj Elisabeth
Norum
Trude Wille
Hanne Cecilie
Johnsen
Anne Siri Stornes
Cathrine Jenssen
Trine F.
Walderhaug

Følge opp utvikling
og kompetanse
studentene tilegner
seg og vurdere
studentens
oppnåelse av
læringsutbyttene i
emnet. Dette
gjennomføres i
samarbeid med
praksisveileder og
student.

Grethe Bøgh Ness
Gunn Vivian
Aarmo
Hanne L.Mjøsund
Hege Solberg
Rose Mari Olsen
Gerd Jakobsen
Åsmund Didriksen
Veronica Sortland
Solveig
Thomassen
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Anne Lise
Grønningsæther
Stig Sivertsen
Jorunn Hov
Laila Wilhelmsen
Anila K.Nygård
Hansen
Lise Grimstad
Morten Westgård
Solveig Breivik
Anita Tymi
Anette Langås
Larsen
Torild Sneltvedt
Gunilla Kulla
Lise sandnes
Kjell Røli
Annie Karlsen
Praksisstudier – Akutt,
kronisk og kritisk syke
Del 1 og Del 2

Hege Nygård
Tone Dahl-Hegge
Tove Larsen
Hege Rasmussen
Maibritt Lervik
Berit Sjølie
Hanne Johnsen

Jann Birger
Laugsand
Bente Nortug
Hennie Skaufel
Heidi B.Ludvigsen
Inger Lise
Bangstad
Beate Stavseth
Ann-Helen Raaen
Sigrid Wist

Følge opp utvikling
og kompetanse
studentene tilegner
seg ved å påse at
studentene oppnår
læringsutbyttene i
emnet. Dette
gjennomføres i
samarbeid med
praksisveileder og
student.

Ellen Vestgøte
Guri Bitnes Wiik
Hege Hammer
Tone K.Oddvang
Åsmund Didriksen
Anne Deinboll
Maibritt Lervik
Tina Skyttå
Sissel Holla
Lise Sandnes
Tove Larssen
Anette Tast
Karina Knutsen
Laila Wilhelmsen
Elin Irene Larsen
Marthe Bjørgum
Anila K.Nygård
Hansen
Lise Grimstad
Morten Westgård
Solveig Breivik
Anita Tymi
Håkon Johansen
Tone Dahl Hegge
Anette Langås
Larsen
Wenche Rekkedal
Praksisstudier –
Sykepleiefaglig ledelse
og tjenesteutvikling

Hege Nygård
Tone Dahl-Hegge
Tove Larsen
Hege Rasmussen
Maibritt Lervik
Berit Sjølie
Hanne Johnsen

Kari Ingstad
Jorunn Bjerkan
Hennie Skaufel
Grethe Bøgh Ness
Hanne L. Mjøsund
Tone K. Oddvang
Else Lid
Tone Anita Lund
Tove Larssen

Følge opp utvikling
og kompetanse
studentene tilegner
seg ved å påse at
studentene oppnår
læringsutbyttene i
emnet. Dette
gjennomføres i
samarbeid med
praksisveileder og
student.
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Laila Wilhelmsen
Marthe Bjørgum
Anila K.Nygård
Hansen
Lise Grimstad
Morten Westgård
Solveig Breivik
Anita Tymi
Kjell Røli
Gunilla Kulla
Torild Sneltvedt
Anette Langås
Larsen
Praksisstudier –
Tverrfaglig samarbeid
og pasientforløp

Hege Nygård
Tone Dahl-Hegge
Tove Larsen
Hege Rasmussen
Maibritt Lervik
Berit Sjølie
Hanne Johnsen

Sidsel Ekren
Heidi
V.B.Ludvigsen
Odil Sætertrø
Eivor
Kjeldbergnes
Monica Finnanger
Siri A. Devik
Trude Jektvik
Maibritt Lervik
Tove Larssen
Anette Tast
Karina Knutsen
Laila Wilhelmsen
Elin Irene Larsen
Marthe Bjørgum
Anila K.Nygård
Hansen
Lise Grimstad
Morten Westgård
Solveig Breivik
Anita Tymi
Håkon Johansen
Tone Dahl Hegge
Anette Langås
Larsen
Wenche Rekkedal
Kjell Røli
Gunilla Kulla
Torild Sneltvedt

Praksisstudier –
Psykisk helsearbeid

Bacheloroppgave

Hege Nygård
Tone Dahl-Hegge
Tove Larsen
Hege Rasmussen
Maibritt Lervik
Berit Sjølie
Hanne Johnsen

Mette Spliid Ludvigsen
Inger Lise Magnussen
Jorunn Hov
Grete Bratberg
Lena Mari Sjøblom

Sidsel Ekren
Odil Sætertrø
Anne Siri Stornes
Eivor
Kjeldbergnes
Monica Finnanger
Unni Kristiansen
Gerd Jakobsen
Rita Lundestad
Anne Lise G.
Loftfjell
Tone Dahl Hegge
Marthe Bjørgum
Håkon Johansen
Morten Westgård
Sidsel Ekren
Astrid S. Hammer
Aud Moe
Bente Nortug
Hennie Skaufel
Heidi B. Ludvigsen

Følge opp utvikling
og kompetanse
studentene tilegner
seg ved å påse at
studentene oppnår
læringsutbyttene i
emnet. Dette
gjennomføres i
samarbeid med
praksisveileder og
student.

Følge opp utvikling
og kompetanse
studentene tilenger
seg ved å påse at
studentene oppnår
læringsutbyttene i
emnet. Dette
gjennomføres i
samarbeid med
praksisveileder og
student.

Emneansvarlig og
emnegruppa
utarbeider en plan
for opplæring
akademisk skriving,
vitenskapsteori og
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Inger Lise
Bangstad
Odil Sætertrø
Hanne Cecilie
Johnsen
Beate Stavseth
Anne Siri Stornes
Cathrine R.S.
Jenssen
Trine F.
Walderhaug
Lars Elnan
Garnvik
Grethe Bøgh Ness
Lisa Mari Sjøholm
Rose Mari Olsen
Tove M. Ness
Wenche
Wannebo

forskningsmetode
fra første semester
og med progresjon
fra semester til
semester relatert til
ulike oppgaver
studentene
gjennomfører i teori
og prakssemner.
Veileder studentene
i arbeidet med
bacheloroppgaven.

Gerd Jakobsen
Tone K. Oddvang
Anne Deinboll
Rita Lundestad
Solveig
Thomassen
Anne Lise
Grønningsæther
Jorunn Hov
Else Lid
Maibritt Lervik
Marianne Hauan
Sissel Holla
Tove Larssen
Anette Tast
Karina Knutsen
Laila Wilhelmsen
Elin Irene Larsen
Marthe Bjørgum
Anila K.Nygård
Hansen
Lise Grimstad
Morten Westgård
Solveig Breivik
Anita Tymi
Håkon Johansen
Tone Dahl Hegge
Anette Langås
Larsen
Kjell Røli
Torild Sneltvedt
Gunilla Kulla
Lise Sandnes

4.1 Ressursbehov for gjennomføring av studieprogrammet.
Studieprogrammet inneholder teoriemner, ferdighetstreningsemner og emner i
praksisstudier slik det er beskrevet tidligere i søknaden. Arbeidsinnsats for studentene er
beskrevet i tabell 8 med timer pr.studieår for lærerstyrt aktivitet, praksis/ferdighetstrening
og selvstudie. Det er den lærerstyrte aktiviteten i teoriemnene, samt ferdighetstrening og
praksisstudier som er interessant for ressursberegning for gjennomføring av
101

53/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie (heltid) - 18/03774-33 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie (heltid) : Søknad om reakkreditering Bachelor sykepleie - 20. nov 2019

studieprogrammet. Med utgangspunkt i tabell 8 er timetallet for lærerstyrt aktivitet fordelt
på emnene ut fra studiepoeng slik det fremgår i tabell 16. Lærings-, undervisnings- og
vurderingsformer som er lagt i hvert emne, tabell 10, er utgangspunkt for en tentativ
beregning av ressurser for gjennomføring av studieprogrammet, tabell 16, som er innenfor
rammen i tabell 8.
Studieplanen er lagt opp med deling av kullet der halvparten er i praksis og andre halvparten
er i undervisning på 2. og 3. studieår. Dermed blir det to ganger gjennomføring på deler av to
emner 2.studieår: Patologi, sykdomslære og farmakologi og Sykepleie til mennesker med
akutt, kronisk og kritisk sykdom. Og et helt emne 3.studieår: Sykepleie til barn og unge i et
helsefremmende og forebyggende perspektiv. På tross av dette er det ikke behov for ekstra
ressurser. Grunnen til dette er at aktivitetene foregår i grupper og krever samme ressurs
om de gjennomføres for hele kullet samtidig eller halve kullet gange to.
Behov for ekstra ressurser kan være:
•

Introduksjon i temaukene på 3 timer pr.uke (7uker): 3x2x7 = 42 timer

•

Forelesning på 1.hjelpsuke med traumevurdering: 12 timer x 2 = 24 timer

•

Forelesning på emnet sykepleie til barn og unge: 8 timer x 2 = 16 timer

For å unngå disse ekstratimeressursene kan det løses ved:
•

Nettoverføring av forelesningene første gang på alle studiested/campus. Dette bør
gjøres i alle fall og være besparende i utgangspunktet

•

Undervisningen tas opp/streames til neste gangs gjennomføring

I tabell 16 er aktuell beregning av ressurser er gjort for campus med 140 studenter
1.studieår og beregnet frafall til 130 studenter 2.studieår og 120 studenter 3. studieår. Disse
beregningene er så regnet ut pr.student og ganget opp for antall studenter på andre
studiested/campus.
Ressurser for emneansvarlige, emnekoordinatorer og kullkoordinatorer kommer nederst i
tabellen. Disse ressursene kan bli endret da det jobbes med mandat og ressursramme. Det
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er heller ikke beregnet reisetilskudd for oppfølging i praksis da det jobbes med felles
retningslinjer for dette.
Tabell 16: Ressursbehov for gjennomføring av studieprogrammet
Emne

Lærerstyrt
aktivitet
oppgitt i
timer for
hvert emne

Lærings- og undervisnings aktivitet

Eksamen og
sensurering

Ressursbehov

128 timer

Videoforelesninger er utarbeidet.
Drift av disse o.lign.: 10t.

Nasjonal eksamen

Undervisning:
880 t

Oppgave/sensorveil.:
15 t.

Underv.:756t.

Antall studenter 1.år:
140
Anatomi, fysiologi og
biokjemi
12stp.

TBL: 195t.
3D-lab m/ innleveringer og seminar:
675t.

Grunnleggende
sykepleie

108 timer

Forelesning: 300t
Seminar/AK: 18t.

10stp.

Eksamen:190t.
Sensurering: 140 t.

Veiledning/tilbakemeld. AK: 48t.
Utsatt eksamen: 35t.
Temauker/Simulering: 390t.
Helsepersonells felles

54 timer

kunnskaps og
verdigrunnlag

Forelesninger, gruppearbeid og
ferdighetstrening.

Oppgave/ sensorveil.:
10t.

Skal kjøres felles og ressurser ikke
avklart, men satt inn stipulerte timer

Sensurering: 140t.

5stp.

Kommunikasjon,
psykologi, pedagogikk
og sosiologi

Underv.:400t.
Eksamen:
185t.

Utsatt eksamen: 35t.

54 timer

Forelesning: 52t.

Oppgave/sensorveil:
10t.

Gruppearbeid: 112t.

Underv.:182t.
Eksamen:95t.

Sensurering: 50t.
Utarbeide oppg.: 20t.

5stp.

Utsatt eksamen: 35t.

Legemiddelhåndtering
3stp.

34 timer

Forelesninger: 24t.

Oppgave/ sensorveil.:
10 t.

Veiledning, ferdighetstrening og
gruppearbeid: 26t

Sensurering: 140 t.

Veiledning: 280t.

Utsatt eksamen: 85t.

Underv.:330t.
Eksamen:
275t.

Utsatt eksamen: 40t.

Praktiske ferdigheter i
sykepleie Del 1

60 timer

Praktiske ferdighetstrening i
ferdighetsavdeling: 940t.

Oppgave/ sensorveil.:
15t.

Underv.: 940t.
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7stp.

Sensurering: 435 t.

Eksamen:
505t.

Utsatt eksamen: 55t.

Praksisstudier –
grunnleggende
sykepleie

360 timer

18 t. x 140stud. =

2500 t.

2500 t.

18stp.

Antall studenter 2.år:
130

Totalt
ressursbehov
1.år: 7100 t.

Patologi,
sykdomslære og
farmakologi

115 timer

12stp.

Somatikk
80timer
Psykiatri
24timer
Farmakologi
11timer

Forelesninger/ nettforelesninger:
Somatikk: 72 t.

Oppgave/sensorveil.:
30t.

Underv.:
1725t.

Psykiatri: 35 t.

Sensurering: 192t.

Eksamen:
284t.

Temauker/Simulering (somatikk og
psyk.): 390t.pr.uke x 5 uker = 1950t.
(Minus 500 t. som regnes i
spl.emnet) = 1450t.

Utsatt eksamen: 62t.

Gruppearbeid: 80t.
Farmakologi: 40 t.
Teori 1.hjelp: 48 t.

Sykepleie til
mennesker med
akutt, kronisk, kritisk
og sammensatt
sykdom

124 timer

14stp.
Sykepleie i et
flerkulturelt
perspektiv

38 timer

Forelesninger/ nettundervisning:
24t. Temauker med simulering:
390t.pr.uke x 2= 780 + 500 t. «fra
pato.emne»: 1280t., Temauker:
120t.
SKUV:
Underv.: 80t.
Arbeidskrav: 150t.

Oppgaver/
sensorveil.: 15t

Underv.:
1654t.

Sensurering: 260t.

Eksamen:
310t.

Forelesninger/ nettforelesninger:
64t.

Oppgave/ sensorveil.:
10 t.

Arbeidskrav i grupper: 80t.

Sensurering: 24 t.

Utsatt eksamen: 35t.

Underv.: 144t.
Eksamen: 64t.

4stp.
Utsatt eksamen: 30t.

Praktiske ferdigheter i
sykepleie Del 2

60

Praktiske ferdighetstrening i
ferdighetsavdeling: 720t.
SKUV: 240 t.

8stp.

Oppgave/ sensorveil.:
15t.
Sensurering: 360 t.

Underv.: 940t.
Eksamen:
405t.

Utsatt eksamen: 30t.
Praksisstudier – akutt,
kronisk og kritisk syke
Del 1

210 timer

10,5 x 130 = 1378 t.

1378 t.
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10stp.
Praksisstudier – akutt,
kronisk og kritisk syke
Del 2

240 timer

12 x 130 = 1560 t.

1560 t.

12stp.
Antall studenter 3.år:
120

Tverrprofesjonell
samhandling i
helsetjenestene

Totalt
ressursbehov
2.år: 8500t.
32 timer

Forelesning, gruppearbeid og
ferdighetstrening

Oppgave/ sensorveil.:
10t.

Skal kjøres felles og ressurser ikke
avklart, men satt inn stipulerte timer

Sensurering: 50t.

Underv.: 210t.
Eksamen: 85t.

5stp.

Utsatt eksamen: 25t.

Sykepleiefaglig ledelse
og tjenesteutvikling

32 timer

Forelesning: 52t.

Oppgave/sensorveil.:
10 t.

Caseoppgaver: 66t.
5stp.

Sensurering: 120 t.

Underv.: 154t
Eksamen:
175t.

Dialogkafe: 16t.
Utsatt eksamen: 45t.
Utarbeide caseoppg.: 20t.

Sykepleie til barn og
unge i et
forebyggende og
helsefremmende
perspektiv

38 timer

Forelesning/nettforelesning: 24t
Oppgave – Gruppearbeid: 170t.

Oppgave –
Gruppeoppgaven er
vurdering i emnet

Underv.: 200t.

6stp.

Praksisstudier – i
kommunehelstj. Eller
spes.helsetj

180 timer

9 x 120 = 1080t.

1080t.

210 timer

10,5 x 120 = 1260 t.

1260 t.

210 timer

10,5 x 120 = 1260 t.

1260 t.

Sykepleiefaglig ledelse
og tjenesteutvikling
9stp.
Praksisstudier –
hjemmesykepleie
Tverrfaglig samarbeid,
komplekse
pasienttilstander og
pasientforløp
10stp.
Praksisstudier –
psykisk helsearbeid
10stp.
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Bacheloroppgave
15stp

96 timer

Forelesninger: 16t.+ 32t.+ 16t= 64t.

Sensur, intern og
ekstern:

880 t.

Seminar: 27t.
60 x 5 = 300t.
Veiledning AK: 240t.
Veiledning oppg.: 240t.

Totalt
ressursbehov
på 3.år: 5200t.
Totalt på 3 år

20800t.

Ressurser pr. student

Levanger

Namsos

Mo i Rana

Bodø

1.år: 7100t. : 140 =
50t.

7100 timer (140)

4000 timer (80)

4000 timer (80)

6750 timer (135)

2.år: 8500t. : 130 =
65t.

8500 timer (130)

4550 timer (70)

4550 timer (70)

8125 timer (125)

3.år: 5200t. : 120 =
43t.

5200 timer (120)

2795 timer (65)

2795 timer (65)

4945 timer (115)

Emneansvarlig: 18
emner <15stp

8x45=360 timer

2x45= 90 timer

2x45= 90 timer

6x45= 270 timer

2 emner >15stp
2x60= 60 timer

1x60= 60 timer

Emnekoordinator: 20
emner

11x5?= 55 timer

18x5?= 90 timer

18x5?= 90 timer

13x5?= 65 timer

Kullkoordinator

210 timer

210 timer

210 timer

210 timer

Ressursbehov pr.
studiested/campus:

21485 timer

11735 timer

11735 timer

20425 timer

Tilgjengelig pedagogisk
ressurs pr. studiested/
campus

31440 timer

17304 timer

18654 timer

26310 timer

---------------timer

--------------timer

----------------timer

------------------timer

I tillegg kommer
reisetilskudd.
Dette jobbes det med
for å få lik praksis på
alle studiested/
campus.
Retningslinjer for bruk
av Skype for oppfølging
av studenter i
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praksisstudier er også
under arbeid.

Beregningen i denne tabellen viser at studieprogrammet kan gjennomføres med de
ressursene som er tilgjengelig pr.idag. Tabell 15 viser ansatte som er delaktig i de ulike
emner og en oppsummert kompetanse for disse. Begge tabellene understreker at
studieprogrammet er bærekraftig både når det gjelde ressurser og kompetanse.

(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.
Studietilsynsforskriften stiller krav om relevant utdanningsfaglig kompetanse, jf. forskrift om
ansettelse og opprykk §§1-2 til 1-7, for å legge til rette for oppdatering og utvikling av denne
kompetansen. Utdanningsfaglig kompetanse defineres av NOKUT som UH-pedagogikk og
didaktikk, og inkluderer også kompetanse til å utnytte digital teknologi for å fremme læring.
Nord universitet har et institusjonelt ansvar for å sikre at alle som underviser har
utdanningsfaglig kompetanse. Universitet- og høgskolerådet (UHR) har egne retningslinjer
for pedagogisk basiskompetanse, og disse angir en rimelig norm for hva de fagansatte
minimum må ha. Universitetet skal sikre at den utdanningsfaglige kompetansen utvikles og
holdes oppdatert. Forskriftens krav til utdanningsfaglig kompetanse innfris ikke
tilfredsstillende i dag ved Nord universitet. Dette er også en kjent problemstilling for alle
høyere utdanningsinstitusjoner.
Når det gjelder utdanningsfaglig kompetanse så stilles det krav om pedagogisk kompetanse
på universitetsnivå ved tilsetting. Søkere må dokumentere at de har grunnleggende
ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning. Om
den som tilsettes ikke har pedagogisk kompetanse, må vedkommende tilegne seg denne
innen to år etter tilsetting. Dette står spesifisert i utlysninger og i tilsettingskontrakter.
Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse,
må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et
emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet. Universitetet tilbyr kurset hvert
semester, både på norsk og engelsk. I tillegg har fakultetet nå utarbeidet et kurs i
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Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag, der en oppfordrer vitenskapelig ansatte til å
øke sin pedagogiske kompetanse.
Det vil i løpet av 2019 etableres en meritteringsordning ved Nord Universitet.
Meritteringsordningen skal styrke verdsettingen av arbeid med undervisning og studier, og
bidra til å utvikle en sterk kultur for undervisningskvalitet. Det vil etableres en stige for faglig
oppdatering, og det vil blant annet være krav til pedagogisk mappe i opprykks søknader.
Utarbeiding av denne meritteringsordningen ligger nå ute til høring hos alle fakultetene.
Nord universitet har igangsatt eget arbeid med utdanningsfaglig kompetanse som inkluderer
1) UH-pedagogisk basiskurs 2) pedagogisk kompetanseheving og dokumentasjon for ansatte
med mye undervisningserfaring og 3) meritteringsordning for fremdragende undervisere.
Det er satt i gang internt utdanningsprogram for å utdanne egne ansatte til
førstelektorkompetanse og program for nå professorkompetanse.
FSH har to pågående kvalifiseringsprogrammer: Ett program for førsteamanuenser med
professorambisjoner, og ett for lektorer og førstelektorer med henholdsvis førstelektor- eller
dosentambisjoner. De aller fleste deltakerne i programmene tilhører forskningsgrupper hvis
aktiviteter sorterer under fagområdet sykepleie.
Professorprogrammet: Programmet har 12 deltakere, og ble etablert våren 2018 og
avsluttes høsten 2019. Det gis individuell oppfølging av profildokument og karriereplan.
Hovedfokus er vitenskapelig publisering, forskningssøknader, prosjektledelse og ph.d.veiledning. Programmet finansieres med SAKS-midler. Søknader om opprykk forventes
mellom 2019-2024.
Fire ansatte fra FSH har deltatt på FSVs professorprogram i perioden 2017–2018. Første
søknad om opprykk ble levert høsten 2019 og kommisjon er opprettet.
Førstelektor- og dosentprogrammet: Programmet har 9 deltakere (3 dosentkandidater og 6
førstelektorkandidater). Programmet startet våren 2018 og avsluttes våren 2020. Deltakere
har 30 % FoU-tid i sine stillinger i perioden. Programmet finansieres av SAKS-midler. Det gis
systematisk og individuell oppfølging. Hovedfokus er skriving og dokumentering av relevant
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kompetanse. Én av deltakerne i programmet fikk innvilget opprykk til dosent våren 2019.
Flere søknader om opprykk forventes i 2020.
I 2018 har fire deltakere i et program ved tidligere HINT (avsluttet høst 2017) fått innvilget
opprykk til førstelektor.

(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for
kvalitetssikring og -utvikling av studiet.

Studietilbudet ligger som nevnt under Faggruppe for Sykepleie ved Fakultet for sykepleie og
helsevitenskap. Det er ansatt faggruppeleder i 100% stilling. I tillegg er en av de fagansatte
utnevnt som studieprogramansvarlig (SPA) i 50% stilling med virkning fra høsten 2018.
Ansvar for kvalitetssikring og – utvikling av studieprogrammet er delegert fra dekan til
faggruppeleder, SPA og studieleder.
På generell basis vurderes faggruppen sykepleie til å være noe stor i omfang både med

hensyn til antall ansatte og antall studieprogram
Mandat for faggruppeleder (vedlegg 16) og mandat for SPA (vedlegg 15) beskriver nærmere
ansvar disse har for kvalitet. Følgende er noe av innholdet i mandatene gjengitt:
Faggruppeleder har det overordnede strategiske lederansvaret for faggruppen og har et
særlig ansvar for å bidra til å utvikle og kvalitetssikre faggruppens kompetanseprofil innen
forskning, innovasjon, undervisning og formidling. Faggruppeleder er leder for faggruppens
SPA. Faggruppeleders definerte ansvar for kvalitetssikring og – utvikling av studier er som
følger (utdrag fra mandat):
-

Sikre god faglig kvalitet og utvikling i leveransene i utdanningsprogrammene i
henhold til forskrifter og lovverk

-

Sikre faglig bærekraft og at faggruppens studieprogrammer tilfredsstiller
tilsynsforskriften og annet lovverk til enhver tid
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-

Sikre god kvalitet og utvikling i arbeidet med internasjonalisering

-

Sørge for god kommunikasjon med studenter, studieprogramansvarlig og
emneansvarlige

Studieprogramansvarlig har følgende definerte ansvar knyttet til kvalitetssikring og –
utvikling av studieprogrammet (utdrag fra mandat):
-

Lede, legge frem saker og gjennomføre minimum et årlig møte i studieprogramrådet

-

Sikre et kollektivt ansvar for studiet i fagmiljøet

-

Planlegge og utvikle fag- og studieplaner, herunder utvikle og sikre programmets
faglige profil, design, innhold, pedagogiske kvalitet og relevans.

-

Sikre og utvikle internasjonalisering i studieprogrammet

-

Avdekke og utbedre eventuell svikt kvalitet, herunder også følge opp avvik sammen
med faggruppeleder

-

Sikre og utvikle et godt læringsmiljø for studentene i studieprogrammet

-

Kontinuerlig kvalitetssikre hele studieløpet og igangsette studiekvalitetshevende tiltak
og oppfølging av disse

-

Utarbeide en årlig studieprogramrapport

-

Sikre forskningsbasert faglig innhold og undervisningsformer i programmet

Studieleder inngår i faggruppeleders lederteam og har et særskilt ansvar for samarbeid på
tvers av faggruppen og studiested. Studieleder har på delegasjon fra faggruppeleder, lokalt
operativt driftsansvar for bachelor sykepleie og har delegert ansvar for ansattes
kompetanseutvikling og forskningsproduksjon. For bachelor i sykepleie er studieledere også
studieprogramansvarlig for stedlig programgjennomføring, og har det enhetlige ansvaret for
studiekvalitet. Studieledere inngår i studieprogramansvarlig sitt studieprogramteam for
bachelor sykepleie og skal sammen arbeide systematisk med studiekvalitet. Studieleder
rapporterer til studieprogramansvarlig, faggruppeleder og prodekan utdanning på definerte
mål og indikatorer på studiekvalitet. Studieleder har et særskilt ansvar for å samarbeide med
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faggruppeleder, studieprogramleder og andre studieledere om enhetlig drift av, og kvalitet i
fakultetets tverrgeografiske bachelor i sykepleie. Dette inkludere også samarbeid om
samordning av fag, emner og studieprogram i bachelor sykepleie.
Faggruppeleder, studieprogramansvarlig og studieleder har et løpende og tett samarbeid.
Fakultetet følger Nord universitet sitt kvalitetssystem hvor studentenes læringsbane og
tilhørende kvalitetsområder belyses. Læringsbanen beskriver hele studentens utdanningsløp
og som påvirkes av aktiviteter tilknyttet kvalitetsområdene som berører utdanningen.
Figur 3.

Studentenes evalueringer er viktig for kvalitetsforbedring. Studentene får anledning til å
evaluere alle emner gjennom enten midtveisevaluering eller sluttevaluering. I tillegg skal
studieprogramevaluering minimum gjennomføres som dialogmøte med studenttillittsvalgte
en gang i året. Der skal det dokumenteres at evalueringen er gjennomført, hvilke momenter
som er behandlet og hvilke tiltak som iverksettes. Evaluerings- og forbedringsarbeid er en
kontinuerlig prosess. På fakultetet jobbes det med å få gode rutiner på emneevalueringer
der evalueringen er lik på alle campus/studiested, dette for å arbeide å få lik kvalitet på alle
campus/studiested. Evalueringene skal bidra til at indikasjoner på sviktende kvalitet
avdekkes, sjekke om eventuelle iverksatt forbedringstiltak fungerer etter intensjonen og
lære av det som fungerer godt. Utgangspunktet for evaluerings- og forbedringsarbeidet er
kunnskaps- og informasjonsinnhenting om kvalitet i utdanningene, der studentenes
tilbakemeldinger inngår.
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Studentbarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse om studentenes oppfatninger om
kvalitet i studieprogrammer. Studiebarometeret presenteres årlig i lokalt utdanningsutvalg
og brukes aktiv i de årlige studieprogramrapportene. Her informeres alle
studieprogramansvarlige om resultatene til det respektive studieprogrammet og blir videre
bedt om å kommentere resultatene.

(4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i
hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet. I tillegg gjelder
følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå:

a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet
bestå av minst 20 prosent ansatte med førstestillingskompetanse.
Tabell 13 gir en god oversikt over fagmiljøet som består av 102 fagansatte og de aller fleste
har fast ansettelse og sin hovedstilling ved studiet Bachelor sykepleie. Av disse er 30 % med
førstekompetanse og vi oppfyller dermed kravet om minst 20 % ansatte med
førstekompetanse. I tillegg kommer de som bidrar med < 0,1 stilling.
De sentrale delene i studiet er kunnskapsområdene som forskriften har vektlagt. Tabellen 16
viser disse kunnskapsområdene fordelt på emner, og viser hvem som er emneansvarlige i
emnene og hvilken kompetanse de har. I de emnene som emneansvarlig ikke har
toppkompetanse er det satt opp fagpersoner med toppkompetanse som er tilknyttet emnet.
Dette viser at studiet har toppkompetanse i alle sentrale deler i studiet.
Tabell 17: Sentrale deler i studiet og hvilke emner og kompetanse som er knyttet til dette.
Sentrale deler i studiet som
er kunnskapsområdene i
Forskriften (RETHOS)

Sentrale deler fordelt på emner

Ansvarlige for
emnene

Kompetanse

Anatomi, fysiologi og biokjemi

Lars Elnan Garnvik

Leverer doktorgrad
høst 2019 – 100%
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Helse, sykdom og sykepleie

Patologi, sykdomslære og
farmakologi

Grunnleggende sykepleie

Sykepleie til mennesker med akutt,
kronisk og kritisk sykdom

Sykepleie til barn og unge i et
forebyggende og helsefremmende
perspektiv

Sykepleie i et flerkulturelt
perspektiv

Sykepleieprofesjon, etikk,
kommunikasjon og
samhandling

Helsepersonells felles verdi og
kunnskapsgrunnlag

Hege Hammer

Universitetslektor

Guanglin Cui

Professor – 100%

Solveig Breivik

Førstelektor –
100%

Inger Lise
Bangstad
Malvin Torsvik

Førstelektor –
100%

Anita Tymi

Universitetslektor –
100%

Anette Langås
Larsen

Førsteamanuensis
– 100%

Gunilla Kulla

Førsteamanuensis
– 100%

Ingunn Bulling

Disputerer høst
2019

Aud Moe

Tverrprofesjonell samhandling i
helsetjenestene

Universitetslektor –
100%

Ingunn Bulling

Førsteamanuensis
– 50%

Disputerer høst
2019
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Grethe Bøgh Ness

Vitenskapsteori og
forskningsmetode

Kommunikasjon, psykologi,
pedagogikk og sosiologi

Jorunn Bjerkan

Bachelor-oppgave

Mette Spliid
Ludvigsen
Grethe Bratberg

Førstelektor –
100%

Førsteamanuensis
– 100%

Professor – 50%

Professor – 100%

Faglig ledelse, kvalitet og
pasientsikkerhet

Sykepleiefaglig ledelse og tjenesteutvikling

Kari Ingstad

Førsteamanuensis
– 100%

Tjenesteutvikling og
innovasjon

Sykepleiefaglig ledelse og tjenesteutvikling

Kari Ingstad

Førsteamanuensis
– 100%

Bachelor-oppgave

Teknologi og digital
kompetanse

Praktiske ferdigheter i sykepleie
Del 1

Mette Spliid
Ludvigsen

Anne Lise G.
Loftfjell

Universitetslektor –
100%

Rose Mari Olsen

Førsteamanuensis
– 100%

Praktiske ferdigheter i sykepleie
Del 2

Professor – 50%

Lise Sandnes
Grete Dillern

Universitetslektor –
100%
Førstelektor – 50%
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(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte
resultater med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for
studietilbudets innhold og nivå.

Fakultetets hovedsatsninger ligger i hovedsak under profilområdene helse, velferd og
oppvekst, og innovasjon og entreprenørskap. Fakultetet er opptatt av å ha en tydelig profil,
og dette jobbes det målrettet med.
Det er som tidligere beskrevet i søknaden, opprettet flere forskningsgrupper som driver et
forskningsarbeid som er svært relevant for studiet.
Fram mot 2020 vil fakultetet videreføre prioriterte satsninger på forskningsområdene
•

praksis nær forskning med vekt på kommune- og spesialisthelsetjenesten

•

legemidler og legemiddelhåndtering

•

folkehelse og befolkningsundersøkelser.

Fakultetet er i tillegg til å ha aktive forskningsgrupper vert for to kompetansesentre;
Nasjonalt senter for kultur, helse og omsorg, og regionalt senter for omsorgsforskning. Disse
sentrene genererer god praksis nær forskning.
I tillegg deltar fakultetet i tre nasjonale forskerskoler;
•

PROFRES

•

MUNI- HEALTH- CARE

•

FARMASI

Den faglige profilen gjør det mulig med tverrprofesjonelt forsknings- og utdanningsarbeid.
Dette er helt i tråd med nasjonale føringer der det er en økt forventning til tverrfaglighet,
både innen forskning og undervisning.
Fakultetets forskning har generert flere fagbøker som brukes inn i bachelorutdanninger i
Norge som pensum.
Vedlegg 6 viser oversikt over fagmiljøets forskning og utviklingsarbeid. Det har vært økende
fokus på forskning i universitetet de siste årene. Det er som tidligere beskrevet i søknaden,
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opprettet flere forskningsgrupper som driver et forskningsarbeid som er svært relevant for
studiet. Områder det forskes på er: palliasjon, etikk, eldre, hjemmesykepleien, sepsis,
praksis, dokumentasjon, pasientsikkerhet, teknologi og digitalisering, veiledning,
hverdagsmestring, ferdighetstrening, simulering, SKUV, utdanning og praksis,
smertebehandling, ledelse for å nevne de mest sentrale og de som svært relevante for
studiet. Viser for øvrig til tidligere beskrivelser på side 81.

(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal delta aktivt i
nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for
studietilbudet.

Fagmiljøet tilknyttet bachelor sykepleie deltar aktivt i både nasjonale og internasjonale
samarbeid som er relevante for studietilbudet. Nasjonalt har fakultetet samarbeid med de
fleste universitetene, da gjerne gjennom å være medlemmer av nasjonale nettverk innen de
forskjellige emner. Mange av de fagansatte er medlemmer i nasjonale nettverk for
undervisningspersonell. Eksempler på dette er MedSim Norge, som har spesielt fokus på
simulering som pedagogisk metode, Nasjonalt nettverk i Anatomi, samt
legemiddelhåndtering og legemiddelregning. Det er viktig for universitetet at vi deltar i de
faglige nettverkene innen undervisning på lik linje med forskning. Dette for å sikre faglig
kvalitet og utvikling innen formidling og undervisning.
Mange fagansatte er medlemmer i internasjonale nettverk. Dette gjelder både innen
undervisning og forskning. Fakultetet har interesse av å være med i de store internasjonale
nettverkene som Erasmus +, NorSam og Interdem.
Viser til tabell i vedlegg 18 for mer inngående detaljer.
Inn- og utveksling både av personell og studenter er satsningsområder, og det jobbes aktivt
til enhver tid for å knytte kontakter og ivareta de gode samarbeidsarenaene. Fakultetet ser
at det har vært fruktbart å ha satset strategisk på internasjonalisering ved å tilsette egen
koordinator innen internasjonalisering. En har stor tro på økt inn og utveksling både av
studenter og personell.
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(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet
ha relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet.
Fagmiljøet gjør seg kjent med kunnskap om praksisfeltet ved samarbeid med praksisfeltet.
Det tilstrebes at de fagansatte har ansvar for praksissted over tid da dette styrker samarbeid,
kunnskap om praksisfeltet og dermed bedrer kvaliteten på oppfølgingen av studentene. For
øvrig er dette beskrevet tidligere fra s.78. Liste over praksisveileder (Vedlegg 19).

Vedlegg til krav til fagmiljø:

Vedlegg nr.

Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet

CV for alle som inngår i studiets fagmiljø (CV-ene skal følge malen)

Vedlegg 13

Publikasjonslister for de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist
Eventuell annen dokumentasjon på kunstnerisk utviklingsarbeid og/eller
faglig utviklingsarbeid.

Vedlegg 17
Vedlegg 6

Dokumentasjon på nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som
fagmiljøet deltar aktivt i
Dokumentasjon av opplæringsprogram for nettlærere

Vedlegg 18
Ikke relevant
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Utfyllende bestemmelser for felles grader
(§ 2-5 i Studietilsynsforskriften)
Bachelor sykepleie er ingen fellesgrad og derfor er denne paragrafen ikke relevant.
(1) Det skal framgå tydelig hvilke deler av fellesgraden de ulike samarbeidende institusjonene har
ansvaret for, og det skal foreligge tilfredsstillende rutiner for utvikling og kvalitetssikring av
fellesgraden som helhet.
(2) Delene fellesgraden består av, skal utgjøre en samlet helhet i samsvar med læringsutbyttet for
fellesgraden.
(3) Ved akkreditering av en internasjonal fellesgrad skal deler som tilbys av institusjoner underlagt
lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, tilfredsstille standarder og kriterier for
akkreditering av studietilbud i §§ 2-1 til 2-4 i denne forskrift.

Vedlegg til utfyllende bestemmelser for fellesgrader:

Vedlegg nr.

Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet

Samarbeidsavtale som regulerer ansvarsforholdet mellom partene
(konsortium avtale)
Rutiner for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av fellesgraden (dersom
dette ikke inngår i samarbeidsavtalen/konsortium avtalen)
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Studieprogram Bachelor i sykepleie

Studieprogram Bachelor i sykepleie

Kode:
Stadium:
Nivå:
Sted:

BASYK
S1
390
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

(Kort) introduksjon til søkere (P-KORTINTR)
Bokmål:

I sykepleiestudiet lærer du å utøve sykepleie, gi omsorg og fremme helse og livskvalitet hos
mennesker i alle aldre. Du møter akutt syke pasienter og pasienter som er pleietrengende
over lengre tid, både i institusjoner og i hjemmemiljøet.
Samspillet mellom teori og praksisstudier er sentralt i utdanningen. Praksisstudier utgjør
halvparten av studiet, noe som gjør at du vil få mye læring, erfaring og kunnskap om hvordan
det er å arbeide som sykepleier.

Tekstendringer:
Ingen infotekst fra FS

Engelsk:
Ingen tekst

Programmets innhold (P-INNHOLD)
Bokmål:

Rapport fra EpN, 27.11.2019 08:19:54
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Studieprogram Bachelor i sykepleie

Formålet med sykepleierutdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for å utføre
sykepleie i alle ledd av helsetjenesten. Sykepleierutdanningen har som mål å utdanne
selvstendige, ansvarsbevisste og reflekterte sykepleiere. Sykepleiere som er utdannet ved
Nord universitet skal kjennetegnes som klinisk kompetente praktikere med sterkt
sykepleiefaglig identitet.
Dette innebærer at sykepleiere
- møter faglige, etiske og mellommenneskelige utfordringer - tar ansvar for og bidrar til
menneskers helse og egen og andres utvikling - utøver sykepleie på grunnlag av kunnskaper,
sykepleiens verdigrunnlag og ferdigheter.
Første studieår har fokus på grunnleggende sykepleie, anatomi, fysiologi, biokjemi,
samfunnsvitenskapelige emner og ledelse av eget arbeid. Studenten tilegner seg kunnskap
om den friske kroppen og kroppens funksjon fra fødsel til død. Grunnlaget for å forstå det
normale for videre å tilegne seg kunnskap om sykdom og sykdomsutvikling gir god læring og
progresjon.
Andre studieår skal studenten lære sykepleie til mennesker med akutt, kronisk og kritisk
sykdom, både somatisk og psykisk. På slutten av fjerde semester er det fokus på
sammensatte sykdomsbilder og komplekse pasienttilstander som de vil møte i praksisstudier
på tredje studieår. Tredje studieår skal omfatte komplekse og sammensatte pasienttilstander
og sykdomsbilder, sykepleiefaglig ledelse og tverrfaglig samarbeid.
Sykepleiens verdigrunnlag. Sykepleierutdanningen er fundert på et menneskesyn som tar
utgangspunkt i at det enkelte menneske er unikt og sammenvevd av biologiske, psykiske,
sosiale og åndelige dimensjoner, der helheten er større og mer enn summen av
dimensjonene. Sykepleiefagets begrunnelse er respekten for det enkelte menneskets liv og
iboende verdighet. Sykepleie bygger på barmhjertighet, omsorg og respekt for
menneskerettighetene, og sykepleieren skal fremme helse, forebygge sykdom, lindre lidelse
og sikre en verdig død. Sykepleieren har et faglig, etisk og personlig ansvar for egne
handlinger og vurderinger i utøvelsen av sykepleie, og har ansvar for å tilegne seg kunnskap
om lovverk som regulerer tjenesten.
Studiet består av både teoretiske, dialogbaserte og praktiske arbeids- og
undervisningsformer som understøtter hverandre. Studenten må kunne uttrykke seg på norsk
både skriftlig og muntlig.Gjennom at studenten er til stede i de læringssituasjonene som
tilrettelegges, utvikler studenten faglig og personlig kompetanse i sykepleie. Utdanningen
stiller derfor krav til aktiv deltagelse.
Det forventes at: - studenten legger ned arbeidsinnsats tilsvarende heltidsstudium - studenten
møter og deltar aktivt i skolens tilrettelegging for læring - studentens handlinger er i samsvar
med yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere - studenten er engasjert, løsningsorientert og
samarbeider med Nord universitet i videreutviklingen av sykepleierutdanningen gjennom aktiv
bruk av studentdemokratiet

Tekstendringer:
Ingen infotekst fra FS

Engelsk:
Ingen tekst
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Studieprogram Bachelor i sykepleie

Samlinger (P-SAMLING)
Bokmål:

Heltidsstudium med teori og praksisstudier fortløpende hvert semester gjennom tre år.

Tekstendringer:
Ingen infotekst fra FS

Engelsk:
Ingen tekst

Beskrivelse av mål og læringsutbytte (P-MAL)
Bokmål:
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Studieprogram Bachelor i sykepleie

Forventet sluttkompetanse:
Kunnskap:
Har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov, menneskekroppens anatomi og
fysiologi og de vanligste sykdommer, symptomer, sykdomsforløp og behandling. (§4)
Har bred kunnskap om sykepleierens funksjonsområder (helsefremming, forebygging,
behandling, rehabilitering, lindring og palliasjon). (§4)
Har kunnskap om digitale verktøy, E-læringsprogram og online tilgjengelig læringsmateriell.
(§19)
Kjenner til sykepleievitenskap og annen relevant helsevitenskap og det teoretiske grunnlaget
for hvordan det vitenskapelige arbeidet er utviklet innen fagområdet. (§10)
Kan oppdatere sin fagkunnskap både i teoretiske og i praktiske problemstillinger. (§10)
Kjenner til verktøy og metoder for tjenesteutvikling og innovasjon. (§16)
Har bred kunnskap om sentrale verdier og begreper i sykepleie, sykepleiens historiske
utvikling og dens betydning for profesjons- og tjenesteutvikling. (§7)
Har kunnskap om ledelse og organisering av helsetjenestene. (§13)
Ferdigheter:
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i
teoretiske problemstillinger og kan treffe begrunnede valg. (§11)
Kan anvende systematisk observasjon, vurdere, beslutte, iverksette og dokumentere
hensiktsmessige sykepleietiltak i praksis, samt evaluere effekten og justere ved behov. (§5)
Kan anvende kunnskap om kulturkompetanse og kulturforståelse i vurdering, planlegging,
gjennomføring og evaluering av sykepleie (§5)
Kan reflektere over egen fagutøvelse av sykepleie til pasienter og pårørende og justere
denne under veiledning. (§8)
Kan finne og kritisk vurdere aktuell informasjon i fag- og forskningslitteraturen for å belyse en
sykepleiefaglig problemstilling. (§11)
Kan beherske kartleggings-, vurderings-, dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy i
sykepleieutøvelsen. (§14)
Generell kompetanse:
Har innsikt i sykepleiens yrkesetiske retningslinjer og faglige problemstillinger og kan
håndtere ulike situasjoner med bakgrunn i disse. (§9)
Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter over tid, alene og i samarbeid
med pasienter, pårørende, medstudenter og andre, og i tråd med etiske krav og
retningslinjer. (§12)
Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og
muntlig, og ved bruk av teknologi og digitale løsninger. (§12, 21)
Kan planlegge og gjennomføre kommunikasjon og samhandlingsprosesser med andre
faggrupper og gjennom tverrfaglig samarbeid bidra til utvikling av god sykepleiepraksis. (§9,
12)
Kjenner til kvalitetsutfordringer som krever innovasjon og kan planlegge og gjennomføre
tjenesteutvikling i samarbeid med pasienter og pårørende. (§18)

Tekstendringer:
Ingen infotekst fra FS

Engelsk:
Ingen tekst
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Studieprogram Bachelor i sykepleie

Opptaksinformasjon (P-OPPTINFO)
Bokmål:

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav.
Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak
på grunnlag av realkompetanse.
Det kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester og medisinattest for
tuberkulose og MRSA.
Spesielle opptakskrav:
Du må ha:
• gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
•gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)
Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1,
S2, R1 eller R2.
Realkompetanse:
I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende
fagspesifikke krav for realkompetanseopptak
• Minimum fem årsverk relevant arbeidserfaring.
• Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg- og undervisningssektor eller lignende der søker har
arbeidet med pasienter, klienter eller elever.
•Førstegangstjeneste og omsorg for egne barn kan godkjennes som inntil ett års
arbeidserfaring.
Kravet til norsk og matematikk kan ikke realkompetansevurderes, der må du ha karakter i
faget

Tekstendringer:
Ingen infotekst fra FS

Engelsk:
Ingen tekst

Karrieremuligheter (P-YRKESMUL)
Bokmål:

Som sykepleier kan du blant annet arbeide: i kommunene, på sykehus(offentlig/privat), i
utlandet, innen offshore, i krigs- og katastrofeområder, på videregående skoler, høgskoler og
universitet.

Tekstendringer:
Ingen infotekst fra FS

Engelsk:
Ingen tekst
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Studieprogram Bachelor i sykepleie

Utenlandsstudier/studentutveksling (P-UTVEKS)
Bokmål:

I en globalisert verden stilles det krav om kunnskap i epidemiologi og kulturkompetanse for å
utøve sykepleie til mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn.
Internasjonalisering er en integrert del av sykepleierutdanningen gjennom faglig utdanningsog forskningssamarbeid, med internasjonale samarbeidsinstitusjoner og utveksling av
studenter og lærere. Sykepleierutdanningen ved Nord universitet samarbeider med rundt 20
institusjoner i Asia, Afrika, Europa, Nord-Amerika, og er med i nettverkene Erasmus+,
Nordsam og Nordhelse. Dette gir studentene muligheter til å gjennomføre deler av studiene i
utlandet. Vi tilbyr studenter fra våre samarbeidsinstitusjoner praksisstudier og emnet
Sykepleie i et flerkulturelt perspektiv og Sykepleie til barn og unge i et forebyggende og
helsefremmende perspektiv. Undervisning i disse emnene foregår på engelsk hvis det deltar
utenlandske studenter.

Tekstendringer:
Ingen infotekst fra FS

Engelsk:
Ingen tekst

Gir adgang til følgende videre studier (P-VIDSTUD)
Bokmål:

Ved fullført program tildeles graden bachelor i sykepleie. Bachelor i sykepleie gir grunnlag for
opptak til videreutdanninger i sykepleie, tverrprofesjonelle helsefaglige videreutdanninger og
mastergradsstudier.

Tekstendringer:
Ingen infotekst fra FS

Engelsk:
Ingen tekst

Praksis (P-PRAKSIS)
Bokmål:
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Studieprogram Bachelor i sykepleie

Praksisstudiene utgjør 50% av studiet (90stp.) og består av ferdighetstrening og simulering i
universitetets ferdighetsavdelinger, Forberedelse og refleksjon over praksisstudier og
Praksisstudier i samarbeid med pasienter og pårørende:
Praksisstudier i direkte samarbeid med pasient og pårørende arbeider studenten sammen
med erfarne sykepleiere og andre i møte med mennesker som har behov for sykepleie.
Praksisstudier er veiledet. Nord universitet fordeler praksisplasser. Studentene har ikke
anledning til å skaffe tilveie egne praksisplasser. Praksisstudiene gjennomføres hovedsakelig
i helsetjenesten i nordre del av Trøndelag og Nordland. Sykepleierutdanningen har også
tilbud om enkelte praksisstudier i utlandet. Organisering og andre bestemmelser om
praksisstudiene er beskrevet i eget dokument.

Tekstendringer:
Ingen infotekst fra FS

Engelsk:
Ingen tekst

Kostnader (P-KOST)
Bokmål:

Utover kostnader til semesteravgift og pensumlitteratur, må det påregnes utgifter til ekstra
bolig, reiseutgifter etc i forbindelse med praksis jfr Nord universitet sine retningslinjer.
Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital
kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør.
Studenten må selv dekke kostnader til dette

Tekstendringer:
Ingen infotekst fra FS

Engelsk:
Ingen tekst

Eksamen og vurderingsformer (P-EXAVU)
Bokmål:
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Studieprogram Bachelor i sykepleie

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke
bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.
Læringsutbyttene danner grunnlag for vurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og
generelle kompetanse.
Det benyttes ulike vurderingsordninger i studiet, som skal stimulere til faglig og personlig
vekst og utvikling.
Eksamen: For hvert emne arrangeres en avsluttende eksamen. Eksamen reguleres av
forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet.
Det arrangeres en ordinær og en ny og/eller utsatt eksamen i alle teoriemner hvert studieår. I
emnet Medikamentregning og medikamenthåndtering arrangeres to nye/utsatte eksamener
samme studieår.
Vurdering av praksisstudier: Vurdering av veiledede praksisstudier i utdanningen omfattes av
forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet. Hvis studenten ikke gjennomfører eller
ikke består praksisstudier, fører det til forsinkelse i studiet.
Obligatoriske krav: Se forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet.

Tekstendringer:
Ingen infotekst fra FS

Engelsk:
Ingen tekst

Avsluttende eksamen (P-AVEKS)
Bokmål:

Avsluttende eksamen er gjennomføring av Bacheloroppgave

Tekstendringer:
Ingen infotekst fra FS

Engelsk:
Ingen tekst

Programevaluering (P-EVALU)
Bokmål:
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Studieprogram Bachelor i sykepleie

Studentdemokratiet ved Nord universitet skal sikre aktiv studentmedvirkning blant annet
gjennom klassens time, referansegrupper, studenttillitsvalgte, studentorganisasjonen og
studentrepresentasjon i aktuelle utvalg. Studieevalueringer er en del av arbeidet med
utdanningskvalitet og videreutvikling av utdanningen. Evaluering av studiet skjer blant annet
gjennom individuell evaluering og i referansegrupper. Det forventes at studentene bruker
studentdemokratiet aktivt og bidrar til videreutvikling av sykepleierutdanningen gjennom å
delta i evaluering av det enkelte emnet.

Tekstendringer:
Ingen infotekst fra FS

Engelsk:
Ingen tekst

Progresjonskrav (P-PROGRE)
Bokmål:

Bachelor i sykepleie ved Nord universitet har progresjonskrav. Progresjon i studentenes
læringsprosess ivaretas gjennom at hvert studieår med tilhørende emner utgjør en enhet,
som danner det faglige grunnlaget for neste studieår. Dette betyr at alle emner i ett studieår
må være bestått for å påbegynne og gå opp til eksamen i emner tilhørende neste studieår. I
tillegg må emnet Praktiske ferdigheter i sykepleie del 1 være bestått for å starte
praksisstudiet Grunnleggende sykepleie, og Praksisstudiet del 1 andre studieår må være
bestått for å starte Praksisstudiet del 2.
Hvis studenten ikke gjennomfører eller ikke består praksisstudier, fører det til forsinkelse i
studiet.

Tekstendringer:
Ingen infotekst fra FS

Engelsk:
Ingen tekst

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemm (P-AKTFOR)
Bokmål:
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Studieprogram Bachelor i sykepleie

Studieplanen for sykepleierutdanningen ved Nord universitet er utarbeidet på grunnlag av
Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning, som trådte i kraft 1. juli 2019.
Sykepleierutdanningen omfattes av forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.
Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal
inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne
fungere som helse- eller sosialpersonell.
Fullført studium gir graden bachelor i sykepleie og gir grunnlag for å søke autorisasjon som
sykepleier, jamfør lov om helsepersonell.
Det kreves godkjent utvidet politiattest av alle som skal starte på sykepleiestudiet, jf. forskrift
om opptak til høyere utdanning, kapittel 6. Politiattest ved opptak til høyere utdanning.
Attesten skal være utstedt for mindre enn tre måneder siden i det den leveres inn.
Utdanningen er omfattet av lov om universiteter og høgskoler forskrift om studier og
eksamener ved Nord universitet.
Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer.

Tekstendringer:
Ingen infotekst fra FS

Engelsk:
Ingen tekst

Skikkethet (P-SKIKK)
Bokmål:

Studentenes skikkethet for sykepleieryrket vurderes gjennom hele utdanningen, i henhold til
forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Tekstendringer:
Ingen infotekst fra FS

Engelsk:
Ingen tekst

Autorisasjon (P-AUT)
Bokmål:

Ved fullført program tildeles graden bachelor i sykepleie.

Tekstendringer:
Ingen infotekst fra FS
Rapport fra EpN, 27.11.2019 08:19:54
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Studieprogram Bachelor i sykepleie

Engelsk:
Ingen tekst

Rapport fra EpN, 27.11.2019 08:19:54
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

18/03774-29
Levi Gårseth-Nesbakk
Anne-Lovise Reiche og Ellen Sirnes

Saksgang
Utdanningsutvalget 04.12.2019

Møtedato
04.12.2019

REAKKREDITERING 2019 - BACHELOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere (endelig godkjenne) studieplan med
tilhørende dokumentasjon for Bachelor barnehagelærerutdanning heltid (campusbasert og
samlingsbasert) og deltid (samlingsbasert).
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Saksframstilling
Bakgrunn
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med
NOKUTs Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 16/03574-5 den 29. desember
2016 og justert ved rektorvedtak 17/01202-9 den 6. februar 2019 ). Rektor vedtar årlig plan for
reakkreditering (rektorvedtak 18/03774-5 den 2. januar 2019 gjelder plan for 2019).
I følge planen for reakkreditering i 2019 inngår Bachelor barnehagelærerutdanning. Nedenfor er kort
om overordnet bilde av studieprogrammet samt studiemodell for henholdsvis heltidsutdanning og
deltidsutdanning. Heltidsutdanningen gjennomføres både campusbasert og samlingsbasert.
Profesjonsutdanningen har vært tilbudt fra 1971 ved tidligere UiN (studiested Bodø), fra 1973 ved
tidligere HiNe (studiested Nesna) og fra 1979 ved tidligere HiNT (studiested Levanger). Programmet
erstattet i 2003 den tidligere Bachelor førskolelærer, og er rammeplanstyrt.
Bachelor barnehagelærerutdanning er blant de aller siste studieprogrammene i det fusjonerte
universitetet, som får ny samordnet studieplan med én felles modell for hele Nord universitet.
Fagmiljøet har imidlertid siden 2017 arbeidet med revisjon av studieplan og ett felles fagmiljø. Nye
nasjonale forskrifter kom seint i 2018 (medio oktober). Dialog med daværende prorektor for
utdanning resulterte i følgende konklusjon (møte 21.09.2018 og dokument 18/03734-1);
1. Faggruppen videreutvikler studieprogrammet og lager en sak til FLU sitt Utdanningsutvalg for
godkjenning i dette utvalget før studiet lyses ut for opptak i 2019.
2. Studiet bachelor i barnehagelærer blir et av de studiene som FLU søker reakkreditert i det
sentrale Utdanningsutvalget i løpet av 2019.
Lokalt Utdanningsutvalg til FLU behandlet ny studieplan for barnehagelærerutdanningen på møte
10.12.2018, og dekanen godkjente denne 19.12.2018 (dokument 18/01583-14). Studieprogrammet
inngår som nevnt innledningsvis i rektors vedtatte plan for reakkreditering 2019.
I innspurten på reakkrediteringsarbeidet har styret gjort vedtak om framtidig studiestedsstruktur (sak
65/2019, møte 26.06.2019). Vedtaket innebærer at studiested Nesna ikke videreføres. Dette berører
samlingsbasert deltidsutdanning, som dermed hadde siste opptak ved studiestedet høsten 2019. I
vedtatt studieportefølje for høsten 2020 (sak 89/2019 møte 25.10.2019) er det ikke opptak av nye
studenter til samlingsbasert deltidsutdanning.
Barnehagelærerutdanningen tilbys ved flere studiesteder og med ulike modeller;
Campus / Samling

Heltid / Deltid

Studiested

Opptak

Campus
Heltid
Levanger
Årlig
Campus
Heltid
Bodø
Årlig
Samling
Heltid
Bodø
Årlig
Samling
Heltid
Vesterålen
Hvert 2. år, neste gang 2020
Samling
Deltid (4 år)
Nesna
Planlagt hvert 2.år, endrer sted
Samling
Deltid (4 pr)
Levanger
Hvert 4.de år, neste gang 2021
Totalt opptak årlig
Totalt opptak annet hvert år med opptak Vesterålen og Nesna
Totalt hvert 4. de år også med opptak samling Levanger

Studieplasser
pr kull
60
30
30
30
30
30
120
180
210
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Heltidsmodell;

Deltidsmodell; Tilbys på Nesna siste gang høsten 2019.
NB: samsvarer ikke helt med studiemodell i søknaden (merkede emner)

Studieplanen er i tråd med nasjonal rammeplan fra 2012 og nasjonale retningslinjer fra 2018 bygd
opp med 6 kunnskapsområder (merket med blå skrift i studiemodellen). Alle disse 6 områdene inngår
i studieprogrammets sentrale områder. Hvert kunnskapsområde består av 3-5 fag, og til sammen
inngår 11 fag i utdanningen (antall studiepoeng utenom fordypingsemnene oppgitt i parentes);
ernæring (2 stp), drama, fysisk fostring, forming, musikk, naturfag og matematikk (alle 9 stp), RLE og
samfunnsfag (begge 12 stp), norsk (15 stp) samt pedagogikk (60 stp).
Internasjonalt semester er lagt til 5. semester i heltidsutdanningen og til 7. og 8. semester i
deltidsutdanningen.
Studieprogrammet har til sammen 100 dager praksis, fordelt på hvert eneste semester og knyttet til
hvert kunnskapsområde inkludert fordypning. Praksis er organisert med egne praksis-emner på 0
studiepoeng. Egne praksis-emner tydeliggjør forventninger til læringsutbytte for hvert enkelt praksis.
Fakultetets behandling av reakkrediteringssøknaden og ny oversendelse
Reakkrediteringssøknaden ble behandlet i lokalt Utdanningsutvalg 27. juni 2019. Utvalgets vedtak
inneholdt hele 7 punkter som krevde forbedring. Dekanen oversendte reakkrediteringssøknaden
gjennom dekanvedtak 19/00403-6 den 28. juni med slik ordlyd;
Dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag godkjenner søknad om reakkreditering
av studieplan med tilhørende dokumentasjon for studiet Bachelor Barnehagelærerutdanning, under
forutsetning av at pkt. a.-g. tas hensyn til:
a) Konkrete eksempler på mulige videre studier må listes opp i søknaden (iht. §2-2(2)).
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b) Alle eksempler og begrunnelser for sammenheng mellom overordnet LUB og emne LUB må
kompletteres (iht. §2-2(4)).
c) Det må gis en begrunnelse for at avtalene om utveksling er faglig relevante (iht. §2-2(8)).
d) Nye praksisavtaler må ettersendes (iht. §2-2(9)).
e) Manglende dokumentasjon på kompetanse og ansvarsfordeling må fremlegges (iht. §2-3(1))
f) Fagmiljøet må levere en ny oversikt over ressursfordeling, hvor det i tillegg gis en bedre
begrunnelse for at størrelsen og kompetansen er tilstrekkelig (iht. §2-3(1)).
g) Det må jobbes videre med å heve og dokumentere fagmiljøets utdanningsfaglige- og digitale
kompetanse (iht. §2-3(2)).
Reakkrediteringssøknader skal ikke oversendes fra fakultet til Studieavdelingen med kjente mangler
som ovenfor. I dette tilfellet ble det imidlertid avtalt oversendelse med mangler, slik at
saksbehandling i Studieavdelingen kunne starte mens fakultetet fortløpende arbeidet med
oppretting av manglene. Det har vært tett dialog med fakultetet etter at søknaden ble mottatt.
Dessverre har det tatt litt for lang tid å komme i helt i havn. Det er 2 forhold som har krevd ekstra
arbeid; tilfredsstillende oversikt over fagmiljøet samt tilfredsstillende oversikt over praksisavtaler.
Vurdering av reakkrediteringssøknaden i forhold til Studietilsynsforskriften
Nedenfor følger vurdering av oversendt reakkrediteringssøknad og tilhørende dokumentasjon.
Vurderingen er gjort ut fra Studietilsynsforskriften samt NOKUTs veiledning til denne. Veiledninga er
bygd opp med følgende deler til den enkelte paragraf i forskriften; 1) veiledning, 2) krav til hva
søknaden minst skal inneholde og 3) oversikt over nødvendige vedlegg. Veiledninga består ikke av
alle delene for samtlige paragrafer.
I oversikten nedenfor er det lagt vekt på saksbehandling tett opp mot forskriften og NOKUTs
veiledning (som om søknaden ble oversendt NOKUT).
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

Vurdering av kravene

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med

OK

tilhørende forskrifter skal være oppfylt.
(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise
studiets innhold, oppbygging og progresjon samt
muligheter for studentutveksling.

§ 2.2 Krav til studietilbudet

OK
Har presisert forhold omkring
egenbetaling og reisetilskudd og
botilskudd ved praksis.
Vurdering av kravene

(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar Samsvar med NKR: OK
med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang
Dekkende navn: OK
læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig
Faglig oppdatert: OK
relevans for videre studier og /eller arbeidsliv.
Relevans for videre studier: OK
Relevans for arbeidsliv: OK
(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på
1500–1800 timer per år for heltidsstudier.

OK
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(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal
være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være
tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal
legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.
(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering
som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart.
(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger
for internasjonal studentutveksling. Innholdet i
utvekslingen skal være faglig relevant.
(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge
praksisavtale mellom institusjon og praksissted

OK – se kommentar

§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse
som står i forhold til antall studenter og studiets egenart,
være kompetansemessig stabilt over tid og ha en
sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i
studietilbudet.

Størrelse: OK – se kommentar

(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.
(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et
definert ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av
studiet.
(4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studietilbudet
skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen.
Av disse skal det være ansatte med minst
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av
studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til
fagmiljøets kompetansenivå:
a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal
fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20
prosent ansatte med førstestillingskompetanse.
(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid, og skal kunne vise til dokumenterte
resultater med en kvalitet og et omfang som er
tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en
grad skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale

OK

Undervisning/læring/vurdering:
OK
Aktiv rolle: OK
OK

OK
OK

OK - se kommentar

Kompetansemessig stabilt: OK

Sammensetning: OK – se
kommentar

Se kommentar

Hovedstilling: OK
Førstestillingskompetanse i
sentrale deler: OK
Krav til kompetansenivå: OK

OK

OK
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samarbeid og nettverk som er relevante for
studietilbudet.
(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet
tilknyttet studietilbudet ha relevant og oppdatert
kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant kompetanse, og erfaring
fra praksisfeltet.

Fagmiljøets kunnskap: OK
Praksisveiledernes kompetanse:
Se kommentar

Kommentarer
Generelt: Studieprogrammet innebærer stor kompleksitet, og det oppfattes å ha vært en krevende
oppgave for fagmiljøet å arbeide med reakkrediteringen. Det er gjort godt arbeid, og en utrolig stor
mengde informasjon og dokumentasjon om både studieprogrammet og fagmiljøet er innhentet og
presentert i søknaden.
§ 2.2. (4) – om infrastruktur
Det framgår av søknaden at det er noen utfordringer ved studiested Vesterålen. En mangler
spesialrom for å gjennomføre praktiske og skapende aktiviteter knyttet til undervisning i kunnskapsområdene Kunst, kultur og kreativitet (KKK) og Natur, helse og bevegelse (NHB). Neste opptak
opplyses i søknaden å være høsten 2020. Utfordringene må være håndtert i god tid før studiestart.
§ 2.2 (9) – om praksisavtaler
Det har vært svært utfordrende å skaffe oversikt over praksisavtaler, og ulike tradisjoner mellom de
opprinnelig institusjonen har vært tydelig. Det er nå skaffet til veie samlet 102 praksisavtaler med
varighet fram i tid.
§ 2.3 (1) – om fagmiljøets størrelse og sammensetning
Fagmiljøet til barnehagelærerutdanningen er både omfattende med hele 60 personer og komplekst;
programmet består av samlet 6 kunnskapsområder der hvert fagområde består av 3-5 fag. Flere fag
inngår i flere kunnskapsområder og til sammen er det 11 fag. Deler av fagmiljøet jobber kun innenfor
barnehagelærerutdanningen, mens andre jobber hovedsakelig innenfor grunnskolelærerutdanningen
og bidrar med en mindre stillingsandel inn i barnehagelærerutdanningen. Fagmiljøet tilhører også
ulike forskningsgrupper. Kompleksiteten øker ved at programmet tilbys samtidig på flere
studiesteder, og med ulike modeller; campusbasert heltid, samlingsbasert heltid og samlingsbasert
deltid. I tillegg er fagmiljøet naturlig nok også fordelt geografisk på flere studiesteder. Det har også
vært utfordrende for fakultetet å legge fram oversikt over fagmiljøet og bruken av stillinger og
kompetanse. Oversikten er imidlertid detaljert, og gir god oversikt over fagmiljøets ansvar i
studieprogrammet.
§ 2.3 (3) – om tydelig faglig ledelse
Rollen som studieprogramansvarlig (SPA) framstår uklar; det er definert 3 studieledere for
henholdsvis studiested Levanger, Nesna og Bodø samt Vesterålen. Studielederne og faggruppeleder
utgjør ledergruppen for barnehagelærerutdanningen. Det er definert en SPA for heltidsutdanningen
og en SPA for deltidsutdanningen, der begge også er studieleder. For å sikre at barnehagelærerutdanningen faktisk er, og fortsetter å utvikle seg som en og samme utdanning, bør det defineres kun
én SPA.
§ 2.3 (7) – om praksisveiledernes kompetanse
I selve søknaden gis ingen informasjon om praksisveiledernes kompetanse. Men fakultetet har egen
praksishåndbok med fyldig informasjon blant annet om krav som stilles til praksisveileder, kalt
praksislærer her. Av praksishåndboka framgår følgende; «For at barnehager skal kunne være
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praksisbarnehager, er det en forutsetning av praksislærer er utdannet barnehagelærer og har
kompetanse som pedagogisk leder. Det er ønskelig at praksislærer har arbeidet som pedagogisk
leder/barnehageleder i minst to år og har veiledningskompetanse, minimum 30 studiepoeng.»
Fakultetet opplyser ingenting om hvor stor andel av praksislærerne som har veiledningskompetanse,
og hva som eventuelt gjøres dersom praksislærer over lengre tid ikke skaffer seg slik kompetanse.
Praksis er en viktig del av utdanningen og veiledernes kompetanse har betydning for studentenes
læringsutbytte. Det anbefales derfor at fakultetet følger opp dette.

Vedlegg:
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3 (nr 1 i søknad)
Vedlegg 4 (nr 2 i søknad)
Vedlegg 5 (nr 3 i søknad)
Vedlegg 6 (nr 5 i søknad)
Vedlegg 7 (nr 4 i søknad)
Vedlegg 8 (nr 12 i søknad)
Vedlegg 9 (nr 7 i søknad)
Vedlegg 10 (nr 6 i søknad)
Vedlegg 11 (nr 8 i søknad)
Vedlegg 12 (nr 10 i søknad)
Vedlegg 13 (nr 11 i søknad)
Vedlegg 14 (nr 9 i søknad)

Dekanvedtak FLU 28.06.2019 – om reakkreditering av Bachelor
barnehagelærerutdanning
Søknad om reakkreditering av Bachelor barnehagelærerutdanning –
versjon 27.11.2019
Studieplan med emnebeskrivelser, heltid – norsk versjon
Studieplan med emnebeskrivelser, deltid – norsk versjon
Studieprogrambeskrivelse, heltid og deltid – engelsk versjon
Utvekslingsavtaler
Praksisavtaler
Praksishåndbok
Fagmiljøet – oversikt over kompetanse, tabell 2
Fagmiljøet – Cver
Fagmiljøet – oversikt over utdanningsfaglig kompetanse
Fagmiljøet - Publiseringsliste
Plan for involvering av studenter i forskningsaktiviteter
Fagmiljøet – oversikt over samarbeid og nettverk

54/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor barnehagelærerutdanning - 18/03774-29 Reakkreditering 2019 - Bachelor barnehagelærerutdanning : Vedlegg 1b - Dekanvedtak FLU 28.06.2019 - om reakkreditering Bachelor barnehagelærerutdanning

Dekanvedtak FLU
Arkivreferanse:

19/00403-6

Saksbehandler

Runi Hagen

Dato

28.06.2019

Sak: Reakkreditering 2019 - Bachelor Barnehagelærerutdanning

Vedtak:
Dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag godkjenner søknad om reakkreditering av
studieplan med tilhørende dokumentasjon for studiet Bachelor Barnehagelærerutdanning, under
forutsetning av at pkt. a.-g. tas hensyn til:
a.
Konkrete eksempler på mulige videre studier må listes opp i søknaden (iht. §2-2(2)).
b.
Alle eksempler og begrunnelser for sammenheng mellom overordnet LUB og emneLUB må
kompletteres (iht. §2-2(4)).
c.
Det må gis en begrunnelse for at avtalene om utveksling er faglig relevante (iht. §2-2(8)).
d.
Nye praksisavtaler må ettersendes (iht. §2-2(9)).
e.
Manglende dokumentasjon på kompetanse og ansvarsfordeling må fremlegges (iht. §2-3(1))
f.
Fagmiljøet må levere en ny oversikt over ressursfordeling, hvor det i tillegg gis en bedre
begrunnelse for at størrelsen og kompetansen er tilstrekkelig (iht. §2-3(1)).
g.
Det må jobbes videre med å heve og dokumentere fagmiljøets utdanningsfaglige- og digitale
kompetanse (iht. §2-3(2)).

Egil Solli
Dekan
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SAKSUTREDNING
Overordnet
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med NOKUTs
Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for reakkreditering av
eksisterende studieprogrammer (justerte rektorvedtak 17/01202-9), samt egen plan for reakkreditering 2019
(rektorvedtak 18/03774-5).
I følge planen for reakkreditering i 2019 inngår Bachelor Barnehagelærerutdanning. Reakkreditering av et
studieprogram innebærer, på lik linje som ved en akkrediteringsprosess, at fakultetet dokumenterer at det
aktuelle studieprogrammet oppfyller Studietilsynsforskriften. Reakkrediteringssøknaden skrives etter en mal
som er utformet av NOKUT.
Bakgrunn
Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4.juni 2012,
og dette krevde en stor omlegging av utdanningen, blant annet når det gjelder struktur og innføring av
bacheloroppgave. Forskriftens formål er å sikre at institusjonene tilbyr integrerte, profesjonsrettet og
forskningsbasert barnehagelærerutdanning med høy faglig kvalitet. Det skal legges til rette for et forpliktende
samspill mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt. Tidligere Bachelor førskolelærerutdanning ble med dette
erstattet av Bachelor barnehagelærerutdanning.
UHR-Lærerutdanning (tidligere Nasjonalt råd for lærerutdanning, NRLU) har siden 2014 hatt ansvar for å
revidere og utvikle nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene i Norge. Nasjonale retningslinjer gir
forpliktende kvalitetsstandarder for Lærerutdanningene og revideres i samsvar med kunnskapsfeltets
utvikling. Retningslinjene skal sikre en nasjonal koordinert utdanning som oppfyller kravene til kvalitet.
For å imøtekomme nye krav og retningslinjer, har faglærere, praksisansvarlige og ledere i
barnehagelærerutdanningene ved Nord universitet siden høsten 2017 arbeidet med revisjon av studieplanen.
Det har vært gjennomført fagseminarer, etablert grupper for hvert kunnskapsområde, høringsrunder med
innspill til studieplanutkast, studiestedsvise diskusjoner og høringsmøter. Studielederne og faggruppeleder
har ferdigstilt programplanen og emnebeskrivelsene, og har spesielt vært opptatt å ivaretatt progresjon i
studiet, samt helhet og sammenheng når det gjelder læringsutbyttebeskrivelser, innhold, arbeidsmåter og
vurderingsordninger.
I et møte via Skype den 21. september 2018, mellom FLUs daværende prodekan for utdanning, Bente Aina
Ingebrigtsen, faggruppeleder Ann Gøril Hugaas, studiedirektør Jan-Atle Toska, seniorrådgiver Anne Lovise
Reiche og daværende prorektor for utdanning Hanne Solheim Hansen, ble det konkludert følgende:

Det er gjort noen endringer fra de tidligere studieprogramdesign til design på den nye
bachelorutdanning i barnehagelærer. I og med at vi nå lager et studieprogram for alle våre studenter
på bachelor i barnehagelærer vil det være riktig å få studieprogrammet reakkreditert. Det er en av de
store utdanningene ved Nord universitet og vi må kunne dokumentere riktig kvalitet i denne
utdanningen. Det er imidlertid for lite tid til å få gjort dette på en forsvarlig måte før studiet skal
utlyses. Det mangler fortsatt en del arbeid med emnebeskrivelser og utforming av undervisning og
vurderingsformer i alle emner. Dette må være klart får studiet kan utlyses. For å konsentrere arbeidet
til utvikling gjør vi følgende:
1. Faggruppen videreutvikler studieprogrammet og lager en sak til FLU sitt Utdanningsutvalg for
godkjenning i dette utvalget før studiet lyses ut for opptak i 2019.
2. Studiet bachelor i barnehagelærer blir et av de studiene som FLU søker reakkreditert i det sentrale
Utdanningsutvalget i løpet av 2019.
Pkt. 1. ble fulgt opp (sak: 18/01583-14 og 18/01583-20), og pkt. 2 søkes nå gjennomført.
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I tråd med Justerte retningslinjer for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer ved Nord universitet
(rektorvedtak: 17/01202-9), har fagmiljøet tilknyttet Bachelor Barnehagelærerutdanning gjennomført en
selvevaluering (dekanvedtak: 19/00403-2) av studiets status i forhold til eksisterende nasjonale kvalitetskrav.
Pdd. (juni 2019) er det ikke gitt tilbakemelding på denne, men faggruppen forholder seg til saken som om den
er godkjent. Selv om de krav nedenfor er meldt inn, har faggruppen likevel synliggjort i søknaden hvordan krav
§2-1(2) og §2-2(1) oppfylles. Det er derfor kun 2-2(5) som ikke inkluderes i innlevert søknaden. Dette til
orientering.
Kort oppsummert viser selvevalueringen at studiet særlig har utfordringer knyttet til rekruttering av ansatte
med vitenskapelig kompetanse, samt bevaring av førstekompetanse. Det kan også tyde på at organisatoriske
og strukturelle forhold bidrar til å hemme rekruttering og stabilitet i ansattegruppa – i tillegg til at disse
forholdene ikke ser ut til å støtte gjennomføringen av studiet i tilstrekkelig grad. Selvevalueringen viser også
at det er forhold omkring samarbeidet i forbindelse med praksis, studentmedvirkning og internasjonalisering,
som det er behov for å kartlegge og forbedre. På bakgrunn av dette søker fagmiljøet å gjennomføre en bred
reakkrediteringsprosess, der de i løpet av våren 2019 har fokusert på å utrede tiltak for å videreutvikle disse
områdene av studiet. Dette må de fortsette med.
Omfanget av reakkrediteringen ble foreslått å omfatte følgende krav i studietilsynsforskriften:
o

§2-1(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter skal være
oppfylt.

o

§2-2(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier og /eller
arbeidsliv (utvalgte minstekrav).

o

§2-2(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet.

o

§2-2(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.

o

§2-2(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og
faglig utviklingsarbeid.

o

§2-2(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets
nivå, omfang og egenart.

o

§2-2(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.

o

§2-2(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og
praksissted

o

§2-3 Krav til fagmiljøet (alle pkt)
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Den 27. juni 2019 ble søknad om reakkreditering med tilhørende dokumentasjon behandlet i FLUs lokalt
utdanningsutvalg, hvor det ble gjort følgende enstemmige vedtak:
1. Lokalt utdanningsutvalg anbefaler dekan ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag å
godkjenne søknad om reakkreditering av studieplan med tilhørende dokumentasjon for studiet
Bachelor Barnehagelærerutdanning, under forutsetning av at pkt. a.-g. tas hensyn til:
a. Konkrete eksempler på mulige videre studier må listes opp i søknaden (iht. §2-2(2)).
b. Alle eksempler og begrunnelser for sammenheng mellom overordnet LUB og emneLUB må
kompletteres (iht. §2-2(4)).
c. Det må gis en begrunnelse for at avtalene om utveksling er faglig relevante (iht. §2-2(8)).
d. Nye praksisavtaler må ettersendes (iht. §2-2(9)).
e. Manglende dokumentasjon på kompetanse og ansvarsfordeling må fremlegges (iht. §23(1))
f. Fagmiljøet må levere en ny oversikt over ressursfordeling, hvor det i tillegg gis en bedre
begrunnelse for at størrelsen og kompetansen er tilstrekkelig (iht. §2-3(1)).
g. Det må jobbes videre med å heve og dokumentere fagmiljøets utdanningsfaglige- og
digitale kompetanse (iht. §2-3(2)).
I utvalgsmøtet redegjorde faggruppeleder for status hva gjelder punktene ovenfor.
Pkt. a, b og c vil kunne ordnes på kort tid.
Pkt. d har de jobbet med i vår, og skal fortsette i løpet av sommer/høst med å få alle avtaler på plass.
Ikke alle i fagmiljøet har hatt anledning til å bidra i forbindelse med prosessen mot ferdigstillelse, og det er
sendt purringer slik at manglende dokumentasjon kan ettersendes.
Hva gjelder f. vil vedlagte oversikt ikke være helt korrekt mtp. hvordan fordelingen er tenkt. Det blir et
estimat. Dette handler blant annet om at ferdigstilling av arbeidsplaner har tatt litt lenger tid enn vanlig. Selv
om FLU vet at den kompetanse som er tilgjengelig tilfredsstiller §2-3(1), må fagmiljøet legge frem
dokumentasjon på at de har nok personer med relevant og høy nok kompetanse som kan bidra aktivt og
regelmessig i studiet, også fremover.
Pkt. g er en nasjonal utfordring, men de fleste ansatte ved lærerutdanninger oppfyller mange av kravene til
UH-pedagogisk kompetanse. Fakultetet jobber med å heve kompetansen, samt utvikle sine
utdanningsfaglige CVer slik at UH-pedagogisk kompetanse kan dokumenteres.
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Nedenfor presenteres studiemodellen for studieprogrammet (deltid og heltid), hvor det følgelig gis en
overordnet beskrivelse av programmet.
Tabell 1. Oppbygging av heltidsstudiet.

1

2

3*

Høst

Vår

BULL 15 STP: Drama, musikk, fysfos, norsk,
ped
SRLE 15 STP: Norsk, RLE, samf, ped

BULL 15 STP

PRAKSIS: 0 STP

PRAKSIS: 0 STP

SRLE 15 STP

STM 20 STP: Matematikk, norsk, pedagogikk KKK 20 STP: Drama, forming, musikk, ped
NHB 10 STP: Mat og helse, fysfos, naturfag,
ped
PRAKSIS: 0 STP

NHB 10 STP

FORDYPNING 30 STP

LSU 15 STP: Ped, samf, RLE

PRAKSIS: 0 STP

Bacheloroppg. 15 STP
PRAKSIS: 0 STP

PRAKSIS: 0 STP

Tabell 2. Oppbygging av deltidsstudiet.

1

2

3*

4

Høst

Vår

BULL 7,5 STP: Drama, musikk, fysfos, norsk,
ped

BULL 7,5 STP

SRLE 15 STP: Norsk, RLE, samf, ped

SRLE 15 STP

PRAKSIS: 0 STP

PRAKSIS: 0 STP

BULL 15 STP

STM 10 STP

STM 10 STP: Matematikk, norsk, ped.

NHB 10 STP Mat og h., fysfos, naturfag,
ped

PRAKSIS: 0 STP

PRAKSIS: 0 STP

NHB 10 STP

KKK 5 STP

KKK 15 STP: Drama, forming, musikk, ped

LSU 15 STP: Ped, samf, RLE

PRAKSIS: 0 STP

PRAKSIS: 0 STP

FORDYPNING 20 STP

FORDYPNING 10 STP
Bacheloroppg.15 STP

PRAKSIS:
*mobilitetsvindu

PRAKSIS:
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Bachelor Barnehagelærerutdanning er en tverrfaglig, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning som
kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn i barnehager. Utdanningen integrerer relevant pedagogisk, faglig
og didaktisk kunnskap tilpasset fagområdene i barnehagens rammeplan.
I forbindelse med revisjonen er de store endringene av barnehagelærerutdanningen at fagene er organisert i
seks tverrfaglige kunnskapsområder (som defineres som studiets sentrale deler), der fem av dem skal legges
til de to først studieårene i en treårig heltidsutdanning. Dette muliggjør at studentene etter de to første årene
kan ta det tredje studieåret ved en annen utdanningsinstitusjon. For deltidsutdanninger gjelder muligheten
for å skifte studiested etter å ha gjennomført de fem første kunnskapsområdene.
Kunnskapsområdene er Barns utvikling, lek læring (BULL); Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE); Natur,
helse og rørsle (NHR); Kunst, kultur og kreativitet (KKK); Språk, tekst og matematikk (STM); og Ledelse,
samarbeid og utviklingsarbeid (LSU). Alle er på 20stp bortsett fra LSU som er på 15stp. I tillegg kommer
bachelorarbeid/oppgave, pluss 30 stp valgt fordypning/ internasjonalt semester, slik Nasjonale retningslinjer
for barnehagelærerutdanning bestemmer. Praksisstudier er integrert i alle kunnskapsområdene, og skal ha en
varighet på minst 100 dager til sammen i løpet av studiet. Studiet har et omfang på 180 studiepoeng, og tilbys
som en treåring heltidsutdanning eller en fireårig deltidsutdanning.
Nord universitet skal for opptak høsten 2019 tilby følgende barnehagelærerutdanninger:
Bachelor barnehagelærerutdanning, heltid campusbasert studiested Levanger
Bachelor barnehagelærerutdanning, heltid campusbasert studiested Bodø
Bachelor barnehagelærerutdanning, heltid samlingsbasert studiested Bodø
Bachelor barnehagelærerutdanning, deltid (4år) samlingsbasert studiested Nesna
I tillegg gjøres det opptak på:
Bachelor barnehagelærerutdanning, heltid samlingsbasert ved studiested Stokmarknes, opptak annet hvert
år, (neste gang høsten 2020)
Bachelor barnehagelærerutdanning, deltid samlingsbasert studiested Levanger, opptak hvert fjerde år (neste
gang høsten 2021).
Utredning
I det følgende gis en tabellarisk oversikt over saksutredningen. Til venstre i tabellen finnes kravene slik det
fremgår av Studietilsynsforskriften, og i høyre kolonne gis en vurdering av kravene. Det lagt vekt på
saksbehandling tett opp mot forskriften og NOKUTs veiledning (som om søknaden ble oversendt NOKUT). Er
kravet innfridd settes et OK, med en eventuell forklaring i tillegg. Om kravene ikke er innfridd, gis det eventuelt
en forklaring på hva som mangler dersom minstekravene ikke presiserer dette tydelig nok. Oppsummering
finnes under tabellen.
Noen forklaringer på forkortelser:
LUB = læringsutbyttebeskrivelse, UU = utdanningsutvalg, BLU = Bachelor Barnehagelærerutdanning

Vurdering av studieplan og dokumentasjon i forhold til Studietilsynsforskriften:
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering
(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler
med tilhørende forskrifter skal være oppfylt.
1. Beskrivelse av og begrunnelse for
opptakskravene til studiet
2. Angivelse av tidspunkt for opptak til studiet og
studiestart, med begrunnelse
3. Beskrivelse av og begrunnelse for
rangeringsregler
4. Beskrivelse av og begrunnelse for hvordan
andre relevante forskrifter er oppfylt

Vurdering av kravene
1. OK
2. OK følger ordinære studier og
frister via Samordna opptak
3. OK Følger opptaksforskriften
4. OK
5. OK I tråd med Rammeplan og
Nasjonale retningslinjer.
Overordnet LUB er forskriftsbestemt, men fagmiljøet viser
likevel hvordan de forstår
bakgrunnen for hvorfor innholdet
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5. Hvis utdanningen er rammeplanstyrt, må det
beskrives og begrunnes hvordan
rammeplanen er oppfylt i studiet
6. Hvis relevant, beskrivelse og begrunnelse for
hvordan sertifisering skal oppnås og hvem
som er sertifiseringsmyndighet

(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt,
vise studiets innhold, oppbygging og progresjon
samt muligheter for studentutveksling.

§ 2.2 Krav til studietilbudet
(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal
beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring,
og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
1. Beskrivelse av læringsutbyttet for studiet, og
en redegjørelse for hvordan dette er i samsvar
med NKR.
2. Begrunnelse for de valgene som er tatt i
arbeidet med læringsutbyttebeskrivelsen.
3. Studiets navn på norsk, engelsk og eventuelt
andre språk.
4. Begrunnelse for hvordan studiets navn er
dekkende for studiets innhold og nivå.

(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha
tydelig relevans for videre studier og /eller
arbeidsliv.
1. Beskrivelse av om studiet er faglig relevant for
arbeids- og samfunnsliv, videre studier eller
begge deler.
2. Eksempler på mulige yrker og/eller videre
studier.
3. En redegjørelse for om søker har undersøkt
hvilke videre studier som vil være aktuelle for
studentene å søke om opptak til.
4. Beskrivelse av hvordan institusjonen jobber
med å sikre at studietilbudet er faglig
oppdatert.
5. En vurdering av rekrutteringsgrunnlag og
samfunnets behov for den aktuelle
kompetansen.

1

i LUBene er slik de er. En slik
forståelse er nødvendig for å
kunne forsvare innholdet på
emnenivå.
6. OK

Studiemodellen viser hvordan studiet er
oppbygd og mobilitetsvinduet er
synliggjort. Se oppsummering

Vurdering av kravene
1. OK
2. OK. Overordnet LUB er forskriftsbestemt, men fagmiljøet viser
likevel hvordan de ser
sammenhengen med NKR. Det er
noen overordnede LUB som har
tydelig sammenheng med flere
NKR-LUB, og fagmiljøet har valgt
å synliggjøre dette i tabellen ved
å gjenta overordnet LUB der hvor
det har sammenheng med NKRLUB.
3. OK hva gjelder både det norske
og engelske navnet.
4. OK Navnet er forskriftsbestemt

1. OK synliggjøres ved at de
forklarer hvordan de ulike tema
og kunnskapsområdene er av
relevans.
2. OK yrke, men mangler konkrete
eksempler på videre studier
3. Mangler konkrete eksempler
4. OK men dette er noe som må
jobbes videre med. Faggruppen
opplever at det er utfordrende å
få med praksisfeltet, noe som kan
begrunnes i at barnehagene har
for lite ressurser til reising for å
delta i møter mv. Fakultetet kan
forhåpentligvis oppnå en
synergieffekt ifb. etablering av
REKOM1, og videreføring av
studier tilknyttet strategien
Kompetanse for fremtidens
barnehage, hvor arbeidet som
gjøres i den forbindelse kan bidra

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kompetanseutvikling-i-barnehage-og-regional-ordning/
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til å styrke barnehagelærerutdanningene ved FLU.
5. OK viser til pedagognorm og
bemanningsnorm som sier noe
om satsninger i arbeidslivet, samt
undersøkelser som har blitt gjort
som sier noe om behov for
kompetansen. Det må arbeides
kontinuerlig for å øke
etterspørsel samt
gjennomstrømmingen for de som
søker utdanningen.
(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være
på 1500–1800 timer per år for heltidsstudier.

Ikke med – dette er på plass (jfr.
selvevaluering)

1. Beskrivelse av studentenes arbeidsomfang i
studiet per semester totalt, samt fordelt på
kategoriene organiserte læringsaktiviteter,
selvstudium og eksamensforberedelse. Dette
kan gjerne illustreres i en tabell. Beskrivelsen
må vise at arbeidsomfanget er tilpasset
studietilbudets profil og læringsutbytte
(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og
infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet
for studietilbudet.
1. En beskrivelse av alle studiets emner med
angivelse av hvilke som er obligatoriske og
hvilke som er valgfrie.
2. Begrunnelse for hvordan studiets innhold og
oppbygning gir grunnlag for at studentene
oppnår læringsutbyttet. Dette kan gjerne
illustreres i en tabell.
3. Beskrivelse av hva slags infrastruktur, annet
utstyr og støttefunksjoner som er nødvendig
for at studentene skal kunne oppnå
læringsutbyttet.
4. Begrunnelse for at nødvendig infrastruktur,
annet utstyr og støttefunksjoner er tilgjengelig
og dimensjonert i forhold til antall studenter.
(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer
skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet. Det skal legges til rette for at
studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.

1. Oversikt over alle undervisnings-, lærings- og
vurderingsformer som skal benyttes
2. Begrunnelse for hvorfor hver enkelt
undervisnings-, lærings- og vurderingsform er

1. OK i tabell
2. Det illustreres i en tabell, samt
begrunnes, hvordan
læringsutbyttene i emnene
henger sammen med overordnet
læringsutbytte. Mangler noen
kryss og noen begrunnelser er
ufullstendige.
3. OK
4. OK

1. OK presenteres i tabell
2. OK begrunnes i tabell og for hvert
emne
3. OK i tabell
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valgt, og for hvordan disse formene gir
grunnlag for at studentene oppnår
læringsutbyttet.
3. Beskrivelse av hvordan fagmiljøet legger til
rette for at studentene kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen
(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til
forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og
faglig utviklingsarbeid.
1. Beskrivelse av hvordan studentene vil møte
forskning og faglig og/eller
kunstneriskutviklingsarbeid gjennom
studietilbudet.
2. Begrunnelse for at studiet har en relevant
kobling til forskning og/eller
kunstneriskutviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid.

(7) Studietilbudet skal ha ordninger for
internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart.

1. Beskrivelse av ordninger for
internasjonalisering.
2. Begrunnelse for at ordningene er relevante
for studietilbudet.

(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha
ordninger for internasjonal studentutveksling.
Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.

1. OK Det beskrives hvordan FoU
kommer studentene til gode. Det
være seg via eksempler i
veiledning/undervisning fra
eget/andres arbeide for å bistå
studentene i egen FoU-arbeid;
eller for å øke forståelsen for den
typen arbeid gjennom å bruke
det aktivt i undervisning, med
intensjon om å gi studentene
innsikt i hvordan forskning på
barnehagefeltet kan se ut;
oppfordring til deltakelse på
konferanser hvor FoU er i fokus;
bruk av relevant
forskningslitteratur, samt veilede
studenter i hvordan de kan finne
relevant stoff mv.
2. OK Det vises til hvordan
forskningsaktiviteten har
relevans til studiet med konkrete
eksempler på konferanser,
prosjekt mv.
1. OK, men det som finnes er koblet
til eksternfinansierte prosjekt
eller nettverk, og det foreligger
ingen avtaler som kan knyttes
direkte til studiet. Det må jobbes
videre med å styrke studiets
internasjonale dimensjon,
eksempelvis bredere tilgang til
internasjonal litteratur; økte
muligheter for deltakelse på
internasjonale konferanser for
studentene; samarbeid med
andre institusjoner; styrke
arbeidet med internasjonalisering
for studenter som ikke velger å
reise på utveksling (her er det
opprettet et internasjonalt
semester – NIP600)
2. OK
1. Det vises til konkrete avtaler som
er vedlagt, men det må gis en
begrunnelse for at avtalene er
faglig relevante.
2. OK
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1. Beskrivelse av ordninger for studentutveksling
og begrunnelse for at avtalene er faglig
relevante.
2. Beskrivelse av hvilket tidspunkt i studiet
utveksling er mulig og begrunnelse for at
utveksling kan innpasses i det ordinære
studieløpet.
(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge
praksisavtale mellom institusjon og praksissted

1. Beskrivelse av hvordan institusjonen legger til
rette for og gjennomfører praksis i
studietilbudet.
2. Begrunnelse for at praksis er faglig relevant
for studietilbudet og bidrar til at studentene
oppnår læringsutbytte.

§ 2.3 Krav til fagmiljøet
(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en
størrelse som står i forhold til antall studenter
og studiets egenart, være kompetansemessig
stabilt over tid og ha en sammensetning som
dekker de fag og emner som inngår i
studietilbudet.
1. En oversikt over fagmiljøets ansvarsområder
og oppgaver i studiet (undervisning,
veiledning, FoU/KU, faglig ledelse etc).
2. En beskrivelse av fagmiljøets kompetanse og
begrunnelse for hvordan denne kompetansen
er tilstrekkelig bred til å dekke studiets fag og
emner.
3. Angivelse av fagmiljøets størrelse i årsverk og
antall faglig tilsatt per student.
4. Begrunnelse for at fagmiljøets størrelse er
tilpasset antall studenter og den undervisning
og veiledning og FoU/KU som er tilknyttet
studietilbudet.
5. Begrunnelse for hvordan søker vil sikre et
stabilt fagmiljø som har den riktige
kompetansen for studietilbudet over tid.

(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha
relevant utdanningsfaglig kompetanse.
1. Beskrivelse av fagmiljøets UH-pedagogiske,
didaktiske og digitale kompetanse
2. Beskrivelse av hvilke tiltak institusjonen har
for å sikre og utvikle fagmiljøets
utdanningsfaglige kompetanse

1. Mangler delvis. Kravet er innfridd
hva gjelder beskrivelse av
hvordan Nord legger til rette for
og gjennomfører praksis, men
faggruppen er i gang med å
revidere avtalene, så disse må
ettersendes.
Gamle avtaler som pdd er
gjeldende, finnes vedlagt og er
signerte.
2. OK

Vurdering av kravene
1. Det mangler oversikt fra noen
fagansatte.
2. Det mangler en redegjørelse fra
noen fagansatte, men det som er
levert viser at kompetansen er
høy og bred nok til å dekke alle
fag/emner. Se oppsummering
under tabellen
3. OK
4. se pkt 2 og 5 - oppsummering
under tabellen
5. Det skisseres noen utfordringer
knyttet til det å beholde/ få
tilgang til den kompetansen man
ønsker, da fagmiljøet tilknyttet
studiet er spredt på flere
faggrupper. Det jobbes
kontinuerlig for å heve
kompetansen hos de som har fast
tilknytning til BLU, og det er flere
som i løpet av de siste årene har
oppnådd ph.d.

1. OK. Store deler av fagmiljøet
viser at de har UH-pedagogisk
kompetanse iht. det UHR
beskriver som kjennetegn på
denne kompetansen, men få har
gjennomført kurs i UH-ped som
har forankring i forskning om
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3. Redegjørelse for fagmiljøets digitale
kompetanse og hvordan denne sikres og
vedlikeholdes.

(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse
med et definert ansvar for kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling av studiet.

(4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til
studietilbudet skal utgjøres av ansatte i
hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal
det være ansatte med minst
førstestillingskompetanse i de sentrale
delene av studietilbudet. I tillegg gjelder
følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå:
1. For studietilbud på bachelorgradsnivå skal
fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20
prosent ansatte med
førstestillingskompetanse.
2. For studietilbud på mastergradsnivå skal 50
prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå
av ansatte med førstestillingskompetanse,
hvorav minst 10 prosent med professor- eller
dosentkompetanse.
(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive
forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid,
og faglig utviklingsarbeid, og skal kunne vise til
dokumenterte resultater med en kvalitet og et
omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets
innhold og nivå.
1. Beskrivelse av den forskning og/eller
kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid fagmiljøet utfører og har
utført de siste fem år
2. Begrunnelse for hvordan fagmiljøets forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid har en kvalitet og et omfang
som er tilfredsstillende for studietilbudets
innhold og nivå.
(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram
til en grad skal delta aktivt i nasjonale og
internasjonale samarbeid og nettverk som er
relevante for studietilbudet.

(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal
fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant og
oppdatert kunnskap fra praksisfeltet.
Institusjonen må sikre at praksisveilederne har

undervisning og læring innenfor
høyere utdanning.
2. OK
3. OK

OK alle ledd beskrives - hva
ansvarsfordelingen er, men også det
som faktisk gjøres som er spesifikt
rettet mot studiet.
1. Hovedstilling: OK
Førstestillingskompetanse i
sentrale deler: OK, Det
synliggjøres innledningsvis, samt
under dette punkt hva som er
sentrale deler av studiet. Krav til
kompetanse er innfridd. Krav til
kompetansenivå: OK, Over 20%
har førstestillingskompetanse
2. ikke relevant

1. OK det er lagt ved publikasjonsliste
for de fleste
2. OK i tabell er det beskrevet og i
noen grad begrunnet. Fagmiljøet
kan vise til relevant FoU/KU/FUaktivitet som er relevant for alle
sentrale områder, men i tillegg de
andre emnene. Arbeidet som gjøres
og har blitt gjort er også relevant ifb.
veiledning av studenter ifb. med
deres bacheloroppgave, samt
relevant når det kommer til de
tverrgående temaene.

OK det fokuseres i hovedsak på
nettverk/samarbeid som er spesielt
relevante for studiets sentrale deler, men
vedlagt finnes en større oversikt. Det er
ikke alle i fagmiljøet som er aktive.
1. OK Stort sett samtlige i fagmiljøet
kan vise til at de har både
relevant og oppdatert kunnskap
fra praksisfeltet.
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relevant kompetanse, og erfaring fra
praksisfeltet.
1. Beskrivelse av den erfaringen og kunnskapen
fagmiljøet ved søkerinstitusjonen har fra
praksisfeltet og begrunnelse for hvordan
denne kunnskapen holdes oppdatert.

2. OK. Det er jevnlig kontakt mest
ifb. med praksis, og det foregår
også en del forskning. Fagmiljøet
har også erfaring fra å ha jobbet i
grunnskolen.
3. OK
4. OK

2. Beskrivelse av hvilken systematisk kontakt
som finnes mellom fagmiljøet ved
institusjonen og praksisveilederne ved
praksisinstitusjon.
3. Beskrivelse av hvilke krav institusjonen stiller
til praksisveiledernes kompetanse og erfaring
fra praksisfeltet.
4. Begrunnelse for hvordan institusjonen
kontinuerlig sikrer at praksisveiledernes
kompetanse er relevant for studietilbudet.
Oppsummering:
§2-1(2) Studieplanen ettersendes i løpet av (tidlig) juli, da det ikke ble tid til å gjøre noen mindre planlagte
korrigeringer i dokumentet som ble overlevert fakultetsadministrasjonen. Søknad er skrevet som om
korrigeringene har blitt gjort. Engelsk oversettelse er bestilt for uke 27, og vedlegg 3 vil derfor ettersendes.
§2-2(2)
Det mangler konkrete eksempler på mulige videre studier.
§2-2(4)
Alle eksempler og begrunnelser på sammenheng mellom overordnet LUB og emneLUB må kompletteres.
§2-2(7)
Det må jobbes videre med å styrke studiets internasjonale dimensjon.
§2-2(8)
Det må gis en begrunnelse for at avtalene om utveksling er faglig relevante.
§2-2(9)
Nye avtaler må ettersendes når de er signert av begge parter. Avtalene må være dimensjonert etter antallet
studenter totalt. De gamle avtalene som pdd er gjeldende, finnes vedlagt og er signerte.
§2-3(1)
Samtlige fra fagmiljøet må levere en komplett oversikt over kompetanse og ansvarsområder i studiet.
Fagmiljøet skal fordeles på 4 heltidsstudier og 2 deltidsstudier, sistnevnte med ulike tidspunkt for opptak og
gjennomføring (se oversikt innledningsvis over hvilke som tilbys). Beregningen som fremstilles i tabell 2
(vedlegg 7) er et estimat på hva man tror ressursfordelingen vil bli ved neste gjennomføring, og er gjort på
bakgrunn av hvordan fordelingen har vært tidligere år. Noen fagansatte bidrar på flere tilbud, samt over alle
studieår. For å sikre at fakultetet har tilstrekkelig med fagansatte med høy nok kompetanse til å dekke alle
ressursbehov (for alle de tilbud som skal starte opp), bør fagmiljøet levere en ny oversikt over
ressursfordeling, hvor det i tillegg gis en bedre begrunnelse for at størrelsen og kompetansen er tilstrekkelig.
§2-3(2)
Det må jobbes videre med å heve fagmiljøets utdanningsfaglige- og digitale kompetanse.
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§2-3(4) På bakgrunn av den beregning som har blitt gjort er dette kravet oppfylt både hva gjelder
hovedstilling; førstestilling i sentrale deler og tilleggskravet for bachelorgrader (viser til vedlegg 7 i saken).
Totalt

Bodø og Levanger

Deltid Nesna

FAGMILJØET TOTALT

76,0

61,0

15,0

TOTALT ANTALL uten stipendiater

67,0

53,0

14,0

44,6
12,4
2,2
27,83 %
5%

37,4
10,1
1,2
27,01 %
3,21 %

7,2
2,2
1,1
30,56 %
14,58 %

TOTALT ÅRSVERK
Årsverk førstestilling
Årsverk toppstilling
Andel førstestilling
Andel toppstilling

§2-3(5)
Fagmiljøet må jobbe videre med å øke forskningsaktiviteten.
§2-3(7)
Det må jobbes videre med å etablere god kontakt og samarbeid mellom praksisfelt og Nord. Kontakten må
ifb. praksis systematiseres i større grad.

Innstilling:
Dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag godkjenner søknad om reakkreditering av
studieplan med tilhørende dokumentasjon for studiet Bachelor Barnehagelærerutdanning, under
forutsetning av at pkt. a.-g. tas hensyn til:
a.
Konkrete eksempler på mulige videre studier må listes opp i søknaden (iht. §2-2(2)).
b.
Alle eksempler og begrunnelser for sammenheng mellom overordnet LUB og emneLUB må
kompletteres (iht. §2-2(4)).
c.
Det må gis en begrunnelse for at avtalene om utveksling er faglig relevante (iht. §2-2(8)).
d.
Nye praksisavtaler må ettersendes (iht. §2-2(9)).
e.
Manglende dokumentasjon på kompetanse og ansvarsfordeling må fremlegges (iht. §2-3(1))
f.
Fagmiljøet må levere en ny oversikt over ressursfordeling, hvor det i tillegg gis en bedre
begrunnelse for at størrelsen og kompetansen er tilstrekkelig (iht. §2-3(1)).
g.
Det må jobbes videre med å heve og dokumentere fagmiljøets utdanningsfaglige- og digitale
kompetanse (iht. §2-3(2)).

Vedlegg: Hoveddokument - Fakultetets søknad om reakkreditering av Bachelor
Barnehagelærerutdanning, Vedlegg 1 - Studieplan med emnebeskrivelser - norsk versjon, Vedlegg 2
- Studieplan med emnebeskrivelser - deltid - norsk versjon, Vedlegg 5 - Signerte avtaler om
utveksling, Vedlegg 6 - Fagmiljøet - CV, Vedlegg 8 - Fagmiljøet - oversikt over samarbeid og
nettverk, Vedlegg 9 - Fagmiljøet – publikasjonsliste, Vedlegg 7 - Fagmiljøet - oversikt over
kompetanse - tabell 2, Vedlegg 4 - Signerte praksisavtaler
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SAKSUTREDNING
Overordnet
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med NOKUTs
Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for reakkreditering av
eksisterende studieprogrammer (justerte rektorvedtak 17/01202-9), samt egen plan for reakkreditering 2019
(rektorvedtak 18/03774-5).
I følge planen for reakkreditering i 2019 ved Nord universitet, inngår Bachelor Barnehagelærerutdanning.
Reakkreditering av et studieprogram innebærer, på lik linje som ved en akkrediteringsprosess, at fakultetet
dokumenterer at det aktuelle studieprogrammet oppfyller kravene i Studietilsynsforskriften.
Reakkrediteringssøknaden skrives etter en mal som er utformet av NOKUT.
Bakgrunn
Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4.juni 2012,
og dette krevde en stor omlegging av utdanningen, blant annet når det gjelder struktur og innføring av
bacheloroppgave. Forskriftens formål er å sikre at institusjonene tilbyr integrert, profesjonsrettet og
forskningsbasert barnehagelærerutdanning med høy faglig kvalitet. Det skal legges til rette for et forpliktende
samspill mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt. Tidligere Bachelor førskolelærerutdanning ble med dette
erstattet av Bachelor barnehagelærerutdanning.
UHR-Lærerutdanning (tidligere Nasjonalt råd for lærerutdanning, NRLU) har siden 2014 hatt ansvar for å
revidere og utvikle nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene i Norge. Nasjonale retningslinjer gir
forpliktende kvalitetsstandarder for Lærerutdanningene og revideres i samsvar med kunnskapsfeltets
utvikling. Retningslinjene skal sikre en nasjonal koordinert utdanning som oppfyller kravene til kvalitet.
For å imøtekomme nye krav og retningslinjer, har faglærere, praksisansvarlige og ledere i
barnehagelærerutdanningene ved Nord universitet siden høsten 2017 arbeidet med revisjon av studieplanen.
Det har vært gjennomført fagseminarer, etablert grupper for hvert kunnskapsområde, høringsrunder med
innspill til studieplanutkast, studiestedsvise diskusjoner og høringsmøter. Studielederne og faggruppeleder
har ferdigstilt programplanen og emnebeskrivelsene, og har spesielt vært opptatt å ivaretatt progresjon i
studiet, samt helhet og sammenheng når det gjelder læringsutbyttebeskrivelser, innhold, arbeidsmåter og
vurderingsordninger.
I et møte i Skype den 21. september 2018, mellom FLUs daværende prodekan for utdanning, Bente Aina
Ingebrigtsen, faggruppeleder Ann Gøril Hugaas, studiedirektør Jan-Atle Toska, seniorrådgiver Anne Lovise
Reiche og daværende prorektor for utdanning Hanne Solheim Hansen, ble det konkludert følgende:
Det er gjort noen endringer fra de tidligere studieprogramdesign til design på den nye bachelorutdanning i
barnehagelærer. I og med at vi nå lager et studieprogram for alle våre studenter på bachelor i barnehagelærer
vil det være riktig å få studieprogrammet reakkreditert. Det er en av de store utdanningene ved Nord
universitet og vi må kunne dokumentere riktig kvalitet i denne utdanningen. Det er imidlertid for lite tid til å få
gjort dette på en forsvarlig måte før studiet skal utlyses. Det mangler fortsatt en del arbeid med
emnebeskrivelser og utforming av undervisning og vurderingsformer i alle emner. Dette må være klart får
studiet kan utlyses. For å konsentrere arbeidet til utvikling gjør vi følgende:
1. Faggruppen videreutvikler studieprogrammet og lager en sak til FLU sitt Utdanningsutvalg for
godkjenning i dette utvalget før studiet lyses ut for opptak i 2019.
2. Studiet bachelor i barnehagelærer blir et av de studiene som FLU søker reakkreditert i det sentrale
Utdanningsutvalget i løpet av 2019.
Pkt. 1. ble fulgt opp (sak: 18/01583-14 og 18/01583-20), og pkt. 2 søkes nå gjennomført.

Prosess
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Den 27. juni 2019 ble søknad om reakkreditering med tilhørende dokumentasjon behandlet i FLUs lokalt
utdanningsutvalg, hvor det ble gjort følgende enstemmige vedtak:
1. Lokalt utdanningsutvalg anbefaler dekan ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag å
godkjenne søknad om reakkreditering av studieplan med tilhørende dokumentasjon for studiet
Bachelor Barnehagelærerutdanning, under forutsetning av at pkt. a.-g. tas hensyn til:
a. Konkrete eksempler på mulige videre studier må listes opp i søknaden (iht. §2-2(2)).
b. Alle eksempler og begrunnelser for sammenheng mellom overordnet LUB og emneLUB må
kompletteres (iht. §2-2(4)).
c. Det må gis en begrunnelse for at avtalene om utveksling er faglig relevante (iht. §2-2(8)).
d. Nye praksisavtaler må ettersendes (iht. §2-2(9)).
e. Manglende dokumentasjon på kompetanse og ansvarsfordeling må fremlegges (iht. §2-3(1))
f. Fagmiljøet må levere en ny oversikt over ressursfordeling, hvor det i tillegg gis en bedre
begrunnelse for at størrelsen og kompetansen er tilstrekkelig (iht. §2-3(1)).
g. Det må jobbes videre med å heve og dokumentere fagmiljøets utdanningsfaglige- og digitale
kompetanse (iht. §2-3(2)).
I utvalgsmøtet redegjorde faggruppeleder for status hva gjelder punktene ovenfor.
Dekanen gjorde tilsvarende vedtak i juni (19/00403-6), hvorpå saken ble oversendt studieavdelingen for
videre behandling.
Status per dags dato (27.11.19) er at alle punkt anses å være innfridd.
Manglene skissert i pkt. a-c var ikke alvorlige kvalitetsbrister, og kunne ordnes raskt.
Hva gjelder pkt. d har det pågått en prosess høsten 2019 for å få et nødvendig antall praksisavtaler på plass.
Her har det vært noen utfordringer. I noen tilfeller kommer studenter fra ulike deler av landet, og dersom de
ønsker praksis nærme hjemstedet har FLU strukket seg langt for å ordne avtaler på disse stedene. Dette har
resultert i at mange avtaler har blitt inngått samme semester praksis skal gjennomføres. Fakultetet skal
tilstrebe å etablere gode rammeavtaler som er dimensjonert iht. estimert antall studenter, for å sikre at det
uansett vil være praksisplass i barnehager i nærheten av studiestedene. I tillegg skal fakultetet fortsette å
jobbe med gode rutiner for å ordne avtaler med de enkelte barnehagene som er aktuelle for
praksisopplæring. Hva gjelder pkt. f ble manglende dokumentasjon samlet inn, og kompetanseoversikten
oppdatert. Det kommer nå tydeligere frem at det er fagansatte tilknyttet studiet med høy og bred nok
kompetanse til å gjennomføre planlagt aktivitet ifb. gjennomføring av studiet.
Når det kommer til pkt. g så oppfyllet de fleste ansatte ved lærerutdanninger mange av kravene til UHpedagogisk kompetanse. Fakultetet jobber med å heve kompetansen, samt utvikle sine utdanningsfaglige
CVer slik at UH-pedagogisk kompetanse kan dokumenteres enda bedre. Det anses at den UH-pedagogiske
kompetansen hos fagmiljøet tilknyttet Bachelor Barnehagelærerutdanning er tilstrekkelig.
Fra og med september har det vært dialog mellom saksbehandler for sentralt Utdanningsutvalg,
saksbehandler for lokalt utdanningsutvalg og fagmiljøet. I tillegg til de punkter fakultetet selv anså som
mangelfulle, var det noe dokumentasjon som saksbehandler for sentralt UU oppdaget at manglet.
Her kan nevnes:
1. forhold omkring obligatorisk oppmøte ifb. bacheloroppgaven;
2. engelsk versjon av programbeskrivelsen;
3. tydeligere oversikt over dimensjonen på studieprogrammet, antall studieplasser pr studiested og
samlet pr år (2018, 2019 og planlagt pr i dag for 2020), og vist forskjell på år med maksimalt antall
studieplasser og minimalt antall studieplasser.
4. forbedret begrunnelse for de valg som er tatt i arbeidet med LUB for studieprogrammet
5. beskrivelse av hvordan fakultet arbeider for at studieprogrammet fortsatt skal være faglig oppdatert,
særlig akademisk oppdatert
6. det ble ønsket besvarelse på studietilsynsforskriftens §2-2(3)
7. det var ønsket er mer konkret beskrivelse av hva fagmiljøet forsker på og konkrete eksempler på
hvordan studentene får oppleve denne forskningen i studieprogrammet.
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8. beskrivelsen av infrastruktur ble ansett å være mangelfull.
9. forbedret begrunnelse for sammenheng mellom undervisnings-, lærings- og vurderingsformer og
LUB.
Alle forhold har blitt tatt hånd om av fagmiljøet, og oppdatert dokumentasjon er lagt ved denne saken.
Kort oppsummert:
1. Beskrevet under pkt. om studietilbudet og i studieplanene.
2. Ligger som vedlegg 3.
3. Beskrevet helt innledningsvis i søknaden under Overordnet om studietilbudet.
4. Beskrives under §2-2(1)
5. Beskrives under §2-2(2)
6. Beskrevet på side 24 i søknaden.
7. Beskrevet under §2-2(6)
8. Beskrevet under §2-2(4)
9. Beskrevet under §2-2(5)

Innstilling:
Dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag godkjenner endelig søknad om
reakkreditering av Bachelor Barnehagelærerutdanning, med tilhørende dokumentasjon, og
oversender saken til videre behandling i studieavdelingen.

Vedlegg: Vedlegg 1 - Studieplan med emnebeskrivelser - norsk versjon, Vedlegg 2 - Studieplan med
emnebeskrivelser - deltid - norsk versjon, Vedlegg 3 - Programbeskrivelse - Engelsk versjon - heltid
og deltid, Vedlegg 5 - Signerte avtaler om utveksling, Vedlegg 6 - Fagmiljøet - CV, Vedlegg 7 Fagmiljøet - oversikt over kompetanse - tabell 2, Vedlegg 8 - Fagmiljøet - oversikt over
utdanningsfaglig kompetanse, Vedlegg 9 - Fagmiljøet - oversikt over samarbeid og nettverk,
Vedlegg 10 - Fagmiljøet – publikasjonsliste, Vedlegg 11 - Plan for studentinvolvering i
forskningsaktiviteter, Vedlegg 12 - Håndbok for praksis, Vedlegg 4 - Signerte praksisavtaler,
Hoveddokument - Reakkrediteringssøknad
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Generelt om studiet

Type studium
X

Bachelorgradsstudium
Høyskolekandidatstudium
Kortere studium på lavere grad (nivå 6 i NKR) som ikke fører
til en grad
Videreutdanning
Mastergradsstudium

Hvorvidt studiet skal tilbys som
X

campus-/stedbasert studium

X

samlingsbasert studium

X

desentralisert studium ved annet studiested, oppgi
studiested: Vesterålen
nettstudium

X

nettstudium med samlinger

Hvorvidt studiet skal tilbys som
X

heltidsstudium

X

deltidsstudium
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Overordnet om studietilbudet
Bachelor barnehagelærerutdanning tilbys på studiestederne Bodø, Levanger, Nesna (siste opptak
2019) og Vesterålen, studiested Stokmarknes som hel- eller deltidsstudie og som ukentlige eller
samlingsbaserte tilbud.
Nord universitet skal for opptak høsten 2019 tilby følgende barnehagelærerutdanninger(årlige
opptak):
Bachelor Barnehagelærerutdanning, heltid campusbasert studiested Levanger: 60 studieplasser
Bachelor Barnehagelærerutdanning, heltid campusbasert studiested Bodø: 30 studieplasser
Bachelor Barnehagelærerutdanning, heltid samlingsbasert studiested Bodø: 30 studieplasser
Bachelor Barnehagelærerutdanning, deltid (4år) samlingsbasert studiested Nesna: 30 studieplasser
I tillegg gjøres det opptak på:
Bachelor Barnehagelærerutdanning, heltid samlingsbasert ved studiested Stokmarknes, opptak
annet hvert år, (neste gang høsten 2020):30 studieplasser
Bachelor Barnehagelærerutdanning, deltid samlingsbasert studiested Levanger, opptak hvert fjerde
år (neste gang høsten 2021): 30 studieplasser
Studenter i løp studieåret 2019- 2020: om lag 540 studenter
Studenttall opptak 2019: om lag 175 studenter
Studenttall opptak 2018: om lag 200 fordi det ble gjort opptak på studiested Stokmarknes med 30
studieplasser
Studenttall planlagt opptak 2020: 180, fordi det planlegges opptak på studiested Stokmarknes med
30 studieplasser
Styret ved Nord universitet har vedtatt nedleggelse av studiested Nesna. Siste opptak ved studiested
Nesna var i august 2019.For studieåret 2020 vil det ikke bli foretatt opptak til bachelor
barnehagelærer på Helgeland. Imidlertid vil det bli foretatt et meropptak på de to
barnehagelærerutdanningene knyttet til campus Bodø. Den ene er organisert som en samlingsbasert
heltidsutdanning. Fra høsten 2021 vil det tilbys nett- og samlingsbasert barnehagelærerutdanning
som deltidsutdanning, med samlinger hovedsakelig ved studiested Mo i Rana. Det kan bli aktuelt å
gjennomføre deler av samlinger ved campus Bodø.
Styret ved Nord universitet vedtok våren 2017 at samme type studier skal ha felles studieplan.
Bachelor Barnehagelærerutdanning ble innført høsten 2013 og erstattet Bachelor førskolelærer.
Høgskolen i Bodø, senere Universitetet i Nordland har siden 1971 utdannet førskolelærere. Ved
Høgskolen i Nesna ble utdanningen gitt som et studietilbud fra 1973, og ved Levanger lærerskole,
senere Høgskolen i Nord-Trøndelag fra 1979. I perioden 2008-2010 gjennomførte NOKUT (Nasjonalt
organ for kvalitet i utdanning) en evaluering av alle landets førskolelærerutdanninger. Ved innføringen
av ny utdanning for barnehageprofesjonen, Bachelor Barnehagelærerutdanning i 2013, ble
Følgegruppe for barnehagelærer etablert, med mandat å vurdere utviklingen i den nye
barnehagelærerutdanningen og å gi veiledning til institusjonene.

Revidering av studieplanen : Prosess
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Faglærere, praksisansvarlige og ledere i barnehagelærerutdanningene i Nord universitet har siden
høsten 2017 arbeidet med revisjon av studieplanen. Det har vært gjennomført fagseminarer, hvor også
barnehagelærere og studenter har deltatt, etablert grupper for hvert kunnskapsområde,
høringsrunder med innspill til studieplanutkast, studiestedsvise diskusjoner og høringsmøter.
Studielederne og faggruppeleder har ferdigstilt programplanen og emnebeskrivelsene, og har spesielt
vært opptatt av å ivareta progresjon i studiet, samt helhet og sammenheng når det gjelder
læringsutbyttebeskrivelser, innhold, arbeidsmåter og vurderingsordninger.
Utdanningsutvalget for Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag godkjente ny, felles
studieplan for Bachelor Barnehagelærerutdanning i Nord universitet. Konstituert rektor Hanne
Solheim Hansen (tidligere prodekan for utdanning) initierte at studieprogrammet skulle reakkrediteres
i 2019. Reakkrediteringen av Bachelor Barnehagelærerutdanning inngår i rektor Hanne Solheim
Hansens plan for reakkreditering i 2019 1.
Reakkrediteringen er foretatt etter gjeldende søknadsmal for Nord universitet, og i henhold til
Veiledning om reakkreditering av studietilbud. Veiledning til institusjoner som søker NOKUT om
akkreditering mai 2017.

Om Nord universitet og Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) er det største fakultetet i Nord universitet
med sine 3500 studenter og 350 vitenskapelig tilsatte ved studiestedene Bodø, Levanger og Nesna, og
ble etablert 01.01.2017.
Fakultetsledelsen har sitt hovedsete ved studiested Levanger. Fakultetets faglige aktivitet er fra
01.08.2018 organisert i åtte faggrupper, hvor Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS)
er tilhørende den ene av faggruppene.
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til
videregående skole, og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den
kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi bidrar til å utvikle
praksisfeltet vi utdanner for, og derfor er forskningstilnærmingen vår profesjonsrettet og praksisnær.
Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis. Fakultetet har en helhetlig
tilnærming til danningsprosessen, der utgangspunktet er det totale oppvekstmiljøet for barn og unge,
også kunst-, kultur- og aktivitetstilbud. Med utgangspunkt i eksisterende faglig styrke skal fakultetet
utvikle innsikt og kompetanse rettet mot overganger mellom barnehage og grunnskole, og mellom
grunnskole og videregående skole. Fakultetet har faglig kompetanse innenfor alle fag og
kunnskapsområder i barnehage og skole, og vi har et tyngdepunkt innen kunst- og kulturfag. Fakultet
for lærerutdanning og kunst- og kulturfag har et hovedmål om å innta en ledende nasjonal posisjon i
integreringen av den kunst- og kulturfaglige dimensjonen i våre lærerutdanninger. Nasjonalt senter for
kunst og kultur i opplæringen skal bidra til å øke engasjement for fagene, øke interesse for opplæring
i kunst- og kulturfag, og øke kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehagen og grunnopplæringen.
Kunnskap og refleksjon, prosessorientering og variasjon i læringstilnærming og læringsarenaer er
nøkkelord i beskrivelsen av fakultetets pedagogiske plattform. I videreutviklingen av utdanningene vil
digital teknologi som hjelpemiddel i det faglige arbeidet stå sentralt. Fakultetet arbeider for en styrking
1

https://norduniversitet.sharepoint.com/Verktoy/studieadministrasjon/Sider/Akkreditering-og-reakkreditering.aspx#&acd=d241162098d6-030a-7565-31512546ca83
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av samarbeidet med skole- og barnehageeiere ved å videreutvikle utdanningstilbud og
forskningsprosjekter med utgangspunkt i praksisfeltets behov.
Nord universitet har et nasjonalt ansvar for lulesamisk og sørsamisk språk og kultur, som organisatorisk
er lagt til FLU. Fakultetet vil videreutvikle utdanninger som fremmer kunnskap om, og kompetanse
innenfor, multikulturelle forhold med vekt på det samiske. Høsten 2018 ble det igangsatt Samisk
grunnskolelærerutdanning, og fra studieåret 2021 vil Samisk arbeidsplassbasert
barnehagelærerutdanning tilbys. I 2018 ble universitetets Læringsmiljøpris tildelt Kristin Fløtten og
Renate Banschbach Eggen, begge faglærere i barnehagelærerutdanningen (sistnevnte har fratredt sin
stilling), for deres arbeid med samisk språk og kultur i utdanningen.
Fakultetets utdanning og forskning henger tett sammen. Dette understrekes av fakultetets vektlegging
av profesjonspraksis og profesjonsspesifikke problemstillinger. Fakultetet har også et hovedmål om å
bidra i videreutviklingen av den internasjonale kunnskapsbasen om lærerutdanningenes
profesjonspraksis. Forskningsbasert undervisning, inklusive studentdeltakelse i forskningsprosjekter,
og forskningssamarbeid med «praksisfeltet» skal bidra til å tydeliggjøre relevansen mellom fakultetets
bachelor-master og ph.d.-utdanninger og lærerprofesjonen.
Fakultetet skal bidra til oppnåelse av strategien «Globale utfordringer – regionale løsninger» gjennom
profilen Læring i utforskende fellesskap gjennom nærhet til natur og kultur. Fakultetets profil
gjenspeiler fakultetets identitet knyttet til kunst og kulturfag, og også ansvaret for utdanning og
forskning innen sør- og lulesamisk språk og kultur. Nærhet til kultur innebærer at kulturfag integreres
i lærerutdanningene, og at det styrkes gjennom det internasjonale samarbeidet innenfor disse
fagområdene, ikke minst når det gjelder forskning om mangfold og urbefolkningers språk, kultur og
oppvekst. Nærhet til natur betyr at bærekraftig bruk og utnytting av naturressursene gis en sentral
plass i forskning og undervisning. Det innebærer også utvikling og utprøving av undervisningsmetoder
med varierte læringsarenaer og læringstilnærminger, deriblant læring om og i naturen. Tre av
fakultetets faglærere, Karin Stoll, Mette Gårdevik og Wenche Sørmo mottok i år Læringsmiljøpris for
Nord universitet for deres arbeid med Stedsbasert læring og utdanning for bærekraftig utvikling.
Nærhet til naturen vil også ha en sentral plass i aktiviteter knyttet til sør- og lulesamisk språk og kultur.
Fakultetets profil er direkte relatert til universitetets visjon om globale utfordringer - regionale
løsninger med bærekraft som et viktig element. Dette kommer til uttrykk ved at den internasjonal
forskning vektlegges, med utgangspunkt i kompetanse og kunnskap om natur og kultur i egen region.
Profilområdet Helse, velferd og oppvekst er integrert i alle utdanningsprogrammene og i mandatet om
å utdanne gode lærere med relevant kompetanse. Fakultetets vektlegging av kunnskap om naturen,
representerer en konkretisering av profilområdet Grønn og blå vekst med utgangspunkt i våre
fagområder. Profilområdet Innovasjon og entreprenørskap ivaretas gjennom vektleggingen av
pedagogisk og kulturelt entreprenørskap, inklusive utvikling og bruk av ulike læringsarenaer og
læringstilnærminger.
Profil og faglig innhold - Barnehagelærerutdanningen
De vesentlige endringene for profesjonsutdanningen for barnehagene, skjedde da Bachelor
Barnehagelærerutdanning ble innført høsten 2013 som erstatning for Bachelor førskolelærer. Den
revisjon av studieplan og emneplaner som nå er foretatt for utdanningene i Nord universitet,
omhandler studieprogrammets beskrivelse (den generelle delen), kunnskapsområdenes plassering i
det treårige (fireårige for deltidsutdanningen) løpet og hvilke kunnskapsområder som er forsterket.
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Profesjonsrettingen er søkt tydeliggjort i læringsutbyttebeskrivelsene, likeså presiseringen av at
utdanningen er en lederutdanning, hvor progresjon for ledelse og praksis er ivaretatt.
Barnehagelærerutdanningen i Nord universitet er en tverrfaglig, profesjonsrettet og forskningsbasert
utdanning som kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn i barnehager. Utdanningen integrerer
relevant pedagogisk, faglig og didaktisk kunnskap tilpasset fagområdene i barnehagens rammeplan.
Barnehagelærerutdanningens innhold er strukturert i seks kunnskapsområder, fordypningsemne og
bacheloroppgave. Veiledet praksis inngår i alle kunnskapsområdene og i fordypningsemnet. Studiet
har et omfang på 180 studiepoeng, og tilbys som en treåring heltidsutdanning eller en fireårig
deltidsutdanning.
I studieplanen for Bachelor Barnehagelærerutdanning synliggjøres fakultetets doktorgradsområde,
Studier av profesjonspraksis, ved at studentene gjennom egne erfaringer i praksis og tilegnelse av
teoretisk kunnskap skal utvikle fagkunnskap, skjønn, klokskap, dømmekraft og en helhetlig forståelse
av barnehagelærerprofesjonen. Gjennom praksis og fortellinger om praksis gis studentene anledning
til å oppdage utfordringer og dilemmaer som krever refleksjon. Utvikling av faglig, didaktisk og sosial
kompetanse er sentral i studiet, samt evnen til kritisk refleksjon og kompetanse i å vurdere egen og
andres yrkesutøvelse ut fra yrkesetiske, samfunnsmessige, vitenskapelige og profesjonelle kriterier.
Utdanningen vektlegger pedagogisk ledelse. Barnehagens rolle for å ivareta barns danning og allsidige
utvikling i et mangfoldig og demokratisk samfunn er sentralt i studiet. Det er det hele mennesket og
barnets rett til å få være kreativ, aktiv, forskende, skapende og utvikle sin egen identitet, som står i
sentrum for barnehagelærerens virksomhet.
Utdanningen kvalifiserer barnehagelærere som kan gi barn muligheter til å utvikle kunnskaper,
ferdigheter og holdninger med forankring i natur og kultur, og verdier som grunnlag for videre utvikling
og læring. Utdanningen fremmer pedagogisk og kulturelt entreprenørskap ved å ta i bruk varierende
og utforskende læringsformer preget av kunst og kultur, natur, lek og fysisk aktivitet. Dette er føringer
som er i tråd med Nord universitets strategi og Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag sin
handlingsplan.
Utdanningen gir studentene kunnskap om egen profesjons samfunnsoppdrag, helsefremmende og
forebyggende arbeid, barns rettigheter, mangfold og det flerkulturelle samfunnet.
Barnehagelærerutdanningen vektlegger en synliggjøring av samisk kultur og tradisjonsformidling.
Studieplanens føringer når det gjelder å synliggjøre samisk kultur og tradisjonsformidling ivaretar det
nasjonale ansvaret Nord universitet har for lulesamisk og sørsamisk språk og kultur.
Pedagogikk er et sentralt og sammenbindende fag som har et særskilt ansvar for progresjon og
profesjonsretting i utdanningen. Som barnehagelærer innebærer det å planlegge, gjennomføre og
reflektere over det pedagogiske arbeidet i barnehagen, samt lede og veilede medarbeidere.
Barnehagens pedagogikk handler om å legge til rette for at alle barn skal kunne medvirke, delta i lek,
og lære ut fra sine egne forutsetninger.
Det er et forpliktende samspill mellom universitet og praksisfelt som skal bidra til at studentene erfarer
sammenhengen mellom praksiserfaringer og studier på universitet. Barnehagelærerutdanningen er et
profesjonsstudium der aktiv deltakelse og samarbeid står sentralt. Undervisning og timeplanfestet
aktivitet er derfor obligatorisk med et krav om 80% tilstedeværelse. I praksis er det et krav om 100%
tilstedeværelse. Det legges til rette for internasjonalisering i utdanningen, og studie- eller
praksisopphold i utlandet kan gjennomføres i høstsemesteret tredje studieår.
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Reakkrediteringssøknad
Studieplan med emnebeskrivelser – norsk versjon
Studieplan med emnebeskrivelser – deltid – norsk versjon
Programbeskrivelse – engelsk versjon – heltid og deltid
Signerte praksisavtaler
Signerte avtaler om utveksling
Fagmiljøet - CV
Fagmiljøet – oversikt over kompetanse – tabell 2
Fagmiljøet – oversikt over utdanningsfaglig kompetanse
Fagmiljøet – oversikt over samarbeid og nettverk
Fagmiljøet – publikasjonsliste
Plan for studentinvolvering i forskningsaktiviteter
Håndbok for praksis

Forutsetninger for akkreditering (studietilsynsforskriften § 2-1)
§ 2-1 (1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter skal
være oppfylt.
Nord universitet har selvstendig etableringsrett av studier slik det fremkommer av Lov om universitet
og høgskoler. Det fremgår av NOKUTs veiledning (2017) at deres kriterier for akkreditering gjelder for
alle som tilbyr høgere utdanning, også institusjoner, også institusjoner med egne faglige fullmakter
(selvakkrediteringsrett). NOKUT anbefaler derfor at alle institusjoner som utarbeider nye studier
bruker veiledningen aktivt i utformingen. I søknaden om reakkreditering av Bachelor
Barnehagelærerutdanning vil vi gjennom beskrivelser og begrunnelser, illustrasjoner og
dokumentasjon vise hvordan studiets innhold og oppbygging oppfyller kravene i forskriften.

Informasjon om kvalitetssikringssystemet og saksgangen i henhold til §4-1 og §5-1 i
studietilsynsforskriften
System for kvalitetssikring av Bachelor Barnehagelærerutdanning ble godkjent av NOKUT 12.6 2012
ved den gang Universitetet i Nordland. Nord universitet har videreført elementer fra alle de fusjonerte
institusjonenes akkrediterte kvalitetssikringssystem, og har utformet et justert system som
opprettholder høye kvalitetskrav. Universitetsstyret vedtok på sitt møte 23. juni 2016 de overordnede
rammene for nytt felles system. Et nytt element i systemet er at reakkreditering av eksisterende
studieprogram inngår med fast syklus. Denne søknaden er et resultat av dette vedtaket. Studieplanene
skal tilfredsstille dokumentasjonskravene i NOKUTs studietilsynsforskrift (Forskrift om tilsyn med
utdanningskvaliteten i høyere utdanning), som ble revidert og vedtatt 9.2.2017, og tilhørende
veiledning til søknad om akkreditering av studier.
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Lokalt Utdanningsutvalg gjør, sammen med ledelsen for det enkelte fakultet, en innledende vurdering
for å avklare om grunnleggende forutsetninger for reakkreditering er tilfredsstilt i forhold til
studietilsynsforskriften. For søknader som går videre til Sentralt Utdanningsutvalg, oppnevner
akkrediteringsteamet ved Nord universitet en eller flere saksbehandlere fra teamet til å gjennomføre
en kvalitetsvurdering av søknaden. Saksbehandler kan ikke evaluere samme sak i Sentralt
Utdanningsutvalg som vedkommende har gjort i Lokalt Utdanningsutvalg, men hun/han kan veilede
og gi råd. Saksbehandler må utføre saksbehandlingen i samsvar med kravene til utdanningskvalitet slik
disse er fastsatt i studietilsynsforskriften, og må ta hensyn til andre forskrifter, reglement og
lovbestemmelser som er relevant for studiet det søkes akkreditering for.

Bachelor Barnehagelærerutdanning er omfattet av følgende styrende dokumenter:
Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/rundskriv/2012/forskrift_rammeplan_barneha
gelaererutdanning.pdf
Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning
https://www.uhr.no/_f/p1/i8dd41933-bff1-433c-a82c-2110165de29d/blu-nasjonale-retningslinjerferdig-godkjent.pdf

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/rundskriv/2012/nasjonale_retningslinjer_barne
hagelaererutdanning.pdf
Forskrift om skikkethet i høyere utdanning https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30859
Forskrift om tilsyn av utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-137
Lov om universiteter og høgskoler (universitet- og høgskoleloven)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15
Lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova (politiattest m.m.
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2009-06-19-94
Lov om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-02-01-96
For institusjoner som allerede tilbyr akkrediterte studietilbud, forutsetter NOKUT at forhold som
krav til styringsordning; reglement; klagenemnd; læringsmiljøutvalg og utdanningsplan, er på plass
ved institusjonen. Det som beskrives i det følgende, er hvordan studiet er i tråd med Forskrift om
rammeplan for barnehagelærerutdanningene, og tilhørende Nasjonale retningslinjer. Til slutt i dette
punkt redegjøres det for opptakskrav og rangeringsregler.
Bachelor Barnehagelærerutdanning er en rammeplanstyrt utdanning, regulert gjennom Forskrift om
rammeplan for barnehagelærerutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4.juni 2012, og
Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning. Forskriftens formål er å sikre at institusjonene
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tilbyr integrerte, profesjonsrettet og forskningsbasert barnehagelærerutdanning med høy faglig
kvalitet. Det skal legges til rette for et forpliktende samspill mellom utdanningsinstitusjon og
praksisfelt. Nasjonale retningslinjer utfyller forskriften og er veiledende for institusjonene.
Retningslinjene skal sikre en nasjonal koordinert utdanning som oppfyller kravene til kvalitet. Dette er
faglige retningslinjer som skal være førende for utdanningsinstitusjonenes programplaner og
emneplaner. Den enkelte institusjon skal utarbeide programplan med bestemmelser om faglig innhold,
praksisstudium, organisering, arbeidsformer og vurderingsordninger. UHR-Lærerutdanning (tidligere
Nasjonalt råd for lærerutdanning, NRLU) har siden 2014 hatt ansvar for å revidere og utvikle nasjonale
retningslinjer for lærerutdanningene i Norge. Nasjonale retningslinjer gir forpliktende
kvalitetsstandarder for Lærerutdanningene og revideres i samsvar med kunnskapsfeltets utvikling.
UHR-Lærerutdannings programgruppe for revisjon av nasjonale retningslinjer for
barnehagelærerutdanning, fikk i 2017 opprettet grupper for hvert kunnskapsområde. Disse gruppene
har i samarbeid med programgruppa foretatt en gjennomgang og revisjon av hvert kunnskapsområde.
Sentralt i programgruppas revisjonsarbeid har vært profesjonsretting, barnehagelærerutdanningen
som en lederutdanning og progresjon for ledelse og praksis. Reviderte nasjonale retningslinjer for
barnehagelærerutdanning ble vedtatt 17.oktober 2018. Revidert studieplan for Bachelor
Barnehagelærerutdanning ved Nord universitet er i tråd med disse.
Organisering og struktur
Fem kunnskapsområder er på 20 studiepoeng, og 20 studiepoeng skal benyttes til å forsterke ett eller
to av fem kunnskapsområder. Kunnskapsområdene Barns utvikling, lek og læring (BULL) og Samfunn,
religion, livssyn og etikk (SRLE) er i heltidsstudiet lagt til første studieår. For deltidsutdanningen er BULL
lagt til første studieår og SRLE høsten og våren første studieår, samt høsten andre studieår. Det er også
nevnte to kunnskapsområder som er forsterket med 10 studiepoeng hver. De har da nå et omfang hver
på 30stp.
Kunnskapsområder Natur, helse og rørsle (NHR), Kunst, kultur og kreativitet (KKK) og Språk, tekst og
matematikk (STM) har et omfang hver på 20stp og tilbys andre studieår i heltidsutdanningen og andre
og tredje år i deltidsutdanningen. Tredje studieår består av kunnskapsområdet Ledelse, samarbeid og
utviklingsarbeid (LSU, 15 stp), og bachelorarbeid/oppgave (15 stp) pluss 30 stp valgt fordypning/
internasjonalt semester, slik Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning bestemmer.
Praksisstudier er integrert i alle kunnskapsområdene, og skal ha en varighet på minst 100 dager til
sammen i løpet av studiet. I 2-2(1) og (4) redegjøres det ytterligere for hvordan innholdet på emnenivå
er i tråd med programnivå, samt hvordan dette igjen er i tråd med rammeplan og nasjonale
retningslinjer.
Temaer som skal vektlegges
I studiet skal flere temaer vektlegges (jfr.pkt.) 4.2.4 i Nasjonale retningslinjer for
barnehagelærerutdanning). Det er opp til den enkelte utdanningsinstitusjon å foreta en aktuell
tolkning og implementering av disse temaene i sine programplaner. Temaer som skal vektlegges er:
Mangfold, Urfolksperspektivet og samisk kultur, Barn med behov for særskilt omsorg og oppfølging,
Barns livsmestring og helse, Profesjonsfaglig digital kompetanse, herunder digital dømmekraft og
Bærekraft. Dette speiles i programplanen, som igjen ivaretas både i emnebeskrivelsene og i
læringsutbyttebeskrivelsene rettet mot kunnskapsområdene.
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Internasjonalisering
For utdanningsinstitusjonene som tilbyr Bachelor Barnehagelærerutdannin,g skal det i programplaner
og undervisning legges til rette for internasjonalisering gjennom hele studieløpet. Det omfatter et
internasjonalt semester, integrering av globale og flerkulturelle perspektiver i studiet,
studentutveksling og praksis i utlandet. Dette er synliggjort i programplan og emneplaner.
Internasjonalt semester er lagt til 5 semester i heltidsutdanningen og til 7.og 8. semester i
deltidsutdanningen.
Praksisstudiet
I Bachelor Barnehagelærerutdanning skal praksisstudiet bidra til kontinuitet, sammenheng og
progresjon. Studentene skal øves i å reflektere over hvordan teori og praksis samspiller, og også hvilke
etiske utfordringer barnehagelærere står overfor i det daglige virket i barnehager. Studiet skal også
vektlegge at studentene har tydelige krav til gjennomføring av ledelsesoppgaver i praksisperiodene.
Nevnte føringer er innarbeidet i læringsutbyttebeskrivelser i programplan og emneplaner. Det er også
utarbeidet en egen Plan for praksis som beskriver organisering; omfang og innhold; politiattest;
skikkethetsvurdering; ansvar og oppgaver i praksisopplæringen i barnehagelærerutdanningen;
praksisforberedelser; de ulike rollene til praksisbarnehager; praksislærere; universitet og studenter.
Planen omhandler også veiledning og vurdering av praksis og praksisoppgaver for hver praksisperiode.
Arbeidsformer og vurdering
Programplanen ivaretar utdanningsinstitusjonens ansvar for at studentene i studiet møter varierte
arbeids-, lærings- og vurderingsformer. Forelesninger, prosjektarbeid, bruk av fortellinger,
studentaktive undervisningsformer, undervisningsformer som legger til rette for estetiske
læringsprosesser og arbeid i verksteder er eksempler på dette. Krav om obligatorisk deltakelse og
arbeidskrav går fram av programplanen og emnebeskrivelsene. Akademisk lesing og skriving
vektlegges, likeså at vurderingsformene kan bidra til at studentene ser sammenhenger mellom
praktiske erfaringer og teoretisk kunnskap og fremmer læring og refleksjon. I 2-2(5) redegjøres det for
hvordan undervisnings-, lærings- og vurderingsformer bidrar til at studentene oppnår læringsutbytte.
Opptak og rangering
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Søkere rangeres etter forskrift om opptak til høgre utdanning kapittel 72.
50% i ordinær kvote og 50% førstegangsvitemåls-kvote, lik som på alle studier med generell
studiekompetanse.
Studiet lyses ut via Samordnet opptak (hvor svar gis innen 20. juli), med oppstart av studiet i august
2019. Studiet følger plan for ordinært studieår.

2

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13#KAPITTEL_7
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§2-1 (2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold,
oppbygging og progresjon samt muligheter for studentutveksling
Da Rammeplan for barnehagelærerutdanning ble innført (med tilhørende Nasjonale retningslinjer,
vedtatt 17. oktober 2018), innebar det en stor omlegging av utdanningen, blant annet når det gjelder
struktur, fagsammensetning i kunnskapsområder og innføring av bacheloroppgave. Den store
endringen av utdanningen er at fagene er organisert i seks tverrfaglige kunnskapsområder, der fem av
dem skal legges til de to først studieårene i en treårig heltidsutdanning. Dette muliggjør at studentene
etter de to første årene kan ta det tredje studieåret ved en annen utdanningsinstitusjon. For
deltidsutdanninger gjelder muligheten for å skifte studiested etter å ha gjennomført de fem første
kunnskapsområdene.
Viser til vedlegg 1 – Studieplan med emnebeskrivelser. Denne inneholder både
læringsutbyttebeskrivelser iht. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, samt en redegjørelse av innhold,
vurderingsformer, litteratur og kontaktinformasjon.
Sentrale deler
For Bachelor Barnehagelærerutdanning er alle de seks kunnskapsområdene sentrale.
Kunnskapsområdene i utdanningen er profesjonsrettede og består av forskningsbaserte
lærerutdanningsfag. Alle kunnskapsområdene inngår i studentenes danningsprosess og innholdet og
arbeidsmåtene bidrar til å utvikle studentenes evne til å analysere egne holdninger, og egne og andres
handlinger gjennom kritisk refleksjon. Pedagogikk er et sentralt og sammenbindende fag som inngår i
alle kunnskapsområdene. Pedagogikkfaget har et særlig ansvar for progresjon i studiet og av
profesjonsrettingen av utdanningen. Bachelor Barnehagelærerutdanning er en lederutdanning og
pedagogisk ledelse vektlegges gjennom alle tre studieårene. Studiet er tverrfaglig hvor
kunnskapsbasen er hentet fra etablerte akademiske fag. Utdanningens forskningsforankring
innebærer blant annet at studentene allerede tidlig i studiet introduseres for forskningsmetoder og
etiske problemstillinger. I utdanningen formidles forskningsbasert kunnskap og vitenskapelige
arbeidsformer.
Fordypninger
Fordypninger som tilbys har et omfang på 30 studiepoeng og de bygger på kunnskapsområdene og gir
derved studentene muligheter for videreutvikling av kompetanse. Fordypningene er profesjonsrettet
og relevante for arbeide i barnehagen. For studieåret 2019-2020 tilbys følgende fordypninger:
Mangfold og mestring; Friluftsliv, natur og nærmiljø med yrkesetisk danning; Estetisk fordypning med
yrkesetisk danning, Nordic and International Perspectives on Teaching and Learning; og Kunst, kultur
og kreativitet 2.
Det vil utvikles fordypningstilbud med utgangspunkt i flere av kunnskapsområdene som Språk, tekst
og matematikk (STM) og Pedagogisk ledelse, innovasjon og utviklingsarbeid (med utgangspunkt i
kunnskapsområdet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (LSU).
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Tabell 1. Fordeling av studiepoeng fra hvert fag på de ulike kunnskapsområdene.
BULL
30
Drama

SRLE 30 STM 20

5

LSU 15

BACH
15

2

9
2

7

9

4

Naturfag

9

9

5

9

9

Norsk

4

5

6

Pedagogikk

15

6

5

Total
*

2

Forming
Musikk

KKK 20
4

Ernæring
Fysfos

NHB 20

9
15

2

2

10

15

60

RLE

10

2

12

Samfunnsfag

9

3

12

Matematikk

9

9

*fordypningsemner i egen tabell
Tabell 2. Fordeling av studiepoeng eksisterende fordypninger.
Fag:

Mangfold og
mestring 30

Drama

5

Friluftsliv,
natur og
nærmiljø
med
yrkesetisk
danning
30

Estetisk
fordypning
med
yrkesetisk
danning 30

Nordic
and
International
Perspectives
ond Teaching
and Learning
30

6

Kunst,
kultur og
kreativitet
2 30

Total*

4

15

Ernæring

0

Fysfos

10

10

Forming

7

9

16

Musikk

7

5

12

Naturfag

10

10

Norsk

5

5

Pedagogikk

15

5

5

RLE

5

5

5

30

2

57
15

Samfunnsfag

0

Matematikk

0
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Tabell 3. Oppbygging av heltidsstudiet.

1

2

3*

Høst

Vår

Barns utvikling, lek og læring: 15 STP: Drama,
musikk, fysisk fostring, norsk, pedagogikk
Samfunn, religion, livssyn og etikk 15 STP: Norsk,
Religion, livssyn og etikk, samfunnsfag, pedagogikk
PRAKSIS: 0 STP

Barns utvikling, lek og læring 15 STP

Språk, tekst og matematikk 20 STP: Matematikk,
norsk, pedagogikk
Natur, helse- og bevegelse 10 STP: Mat og helse,
fysisk fostring, naturfag, pedagogikk
PRAKSIS: 0 STP

Kunst, kultur og kreativitet 20 STP: Drama,
forming, musikk, pedagogikk
Natur, helse og bevegelse 10 STP

FORDYPNING 30 STP

Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 15 STP:
Pedagogikk, samfunnsfag, religion, livssyn og etikk
Bacheloroppgave. 15 STP

PRAKSIS: 0 STP

PRAKSIS: 0 STP

Samfunn, religion, livssyn og etikk 15 STP
PRAKSIS: 0 STP

PRAKSIS: 0 STP

Tabell 4. Oppbygging av deltidsstudiet.

1

2

3

4*

Høst

Vår

Barns utvikling, lek og læring 15 STP: Drama, musikk,
fysisk fostring, norsk, pedagogikk

Barns utvikling, lek og læring 15 STP

Samfunn, religion, livssyn og etikk 7,5 STP: Norsk,
Religion, livssyn og etikk, samfunnsfag, pedagogikk
PRAKSIS: 0 STP

Samfunn, religion, livssyn og etikk 7,5 STP
PRAKSIS: 0 STP

Samfunn, religion, livssyn og etikk 15 STP
(Språk, tekst og matematikk 10 STP: Matematikk,
norsk, pedagogikk )
Natur Helse Bevegelse 10 STP
PRAKSIS: 0 STP

Natur, helse og bevegelse 10 STP Mat og helse,
fysisk fostring, naturfag, pedagogikk
Språk, tekst og matematikk 10 STP
PRAKSIS: 0 STP

Natur, helse og bevegelse 10 STP

Kunst, kultur og kreativitet 5 STP

Kunst, kultur og kreativitet 15 STP: Drama, forming,
musikk, pedagogikk
PRAKSIS: 0 STP

Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 15 STP:
Pedagogikk, samfunnsfag,religion, livssyn og etikk
PRAKSIS: 0 STP

FORDYPNING 20 STP

FORDYPNING 10 STP
Bacheloroppgave15 STP

PRAKSIS: 0 STP

PRAKSIS: 0 STP

*moblitetsvindu
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Krav til studietilbudet (studietilsynsforskriftens §2-2)
§2-2 (1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
Bachelor Barnehagelærerutdanning er omfattet av Forskrift om rammeplan for
barnehagelærerutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012, og Nasjonale
retningslinjer for barnehagelærerutdanning. Med bakgrunn i læringsutbytteformuleringene på
forskriftsnivå og i nasjonale retningslinjer for kunnskapsområdene, skal den enkelte
utdanningsinstitusjon utvikle læringsutbytteformuleringer på programplannivå. Bachelor
Barnehagelærerutdanning ved Nord universitet har læringsutbyttebeskrivelser som er i samsvar med
rammeplanen, som igjen er i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring – for
høyere utdanning, bachelorgrad nivå 6 (viser til vedlegg 1, studieplan med emnebeskrivelser, samt
tabell nedenfor).
I tråd med rammeplan skal Bachelor Barnehagelærerutdanning kvalifisere kandidatene til å utøve
barnehagelæreyrket i et samfunn som preges av mangfold og endring. Kandidatene skal etter fullført
utdanning ha kunnskap om barnehager i Norge, herunder barnehagens egenart, historie,
samfunnsmandat, lovgrunnlag og styringsdokumenter. Gjennom studietiden tilegner studentene seg
bred kunnskap i pedagogikk og i barnehagens fagområder, kunnskap om ledelse og tilrettelegging av
pedagogisk arbeid, og om barns lek og læringsprosesser. Kandidatene skal ha en bred kunnskap om
hvordan barns danning foregår, om moderne barndom, barnekultur, barns ulike oppvekstvilkår,
bakgrunn og utvikling i et samfunn preget av språklig, sosialt, religiøst, livssynsmessig og kulturelt
mangfold. Etter endt utdanning skal kandidatene ha bred kunnskap om barns språkutvikling,
flerspråklighet, sosiale-, fysiske og skapende utvikling, og begynnende digitale-, lese-, skrive- og
matematikkferdigheter. Kandidatene skal ha bred kunnskap om barns rettigheter og om hva som
kjennetegner et inkluderende, likestilt, helsefremmende og lærende barnehagemiljø. Videre skal
kandidatene kjenne til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid fra forsknings- og
utviklingsarbeider med relevans for barnehagelærerprofesjonen, og kan oppdatere sin kunnskap innen
fagområdet.
Etter endt studie skal kandidatene kunne bruke sin faglighet og relevante resultater fra forsknings- og
utviklingsarbeid til å lede og tilrettelegge for barns lek, undring, læring, og utvikling, og til å begrunne
sine valg. Kandidatene skal ha ferdigheter til å vurdere, stimulere og støtte ulike barns allsidige
utvikling i samarbeid med barnas hjem og andre relevante instanser. De skal kunne bruke sin faglighet
til improvisasjon i lek, læring og formidling. Kandidatene skal videre kunne vurdere, stimulere og støtte
barns ulike evner, og ta hensyn til barns ulike bakgrunn og forutsetninger. Kandidatene skal tilegne seg
ferdigheter i å fremme kreative prosesser og kultur- og naturopplevelser med fokus på barns skapende
aktivitet, helhetlige læring og opplevelse av mestring. Å kunne anvende relevante faglige verktøy,
strategier og uttrykksformer i egne læringsaktiviteter, i pedagogisk arbeid og i samhandling med
hjemmet og relevante eksterne instanser, er ferdigheter kandidatene må tilegne seg gjennom studiet.
Likeså må kandidatene kunne identifisere særskilte behov hos enkeltbarn, og på bakgrunn av faglige
vurderinger raskt iverksette tiltak. Kandidatene skal også ha ferdigheter i å lede og veilede
medarbeidere, og reflektere kritisk over egen praksis og eventuelt justere denne under veiledning.
Likeså skal kandidatene finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og fremstille dette slik at
det belyser en problemstilling.
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Krav til kandidaters generelle kompetanse handler om å ha innsikt i profesjonsetiske problemstillinger,
særlig knyttet til ansvar, respekt og maktperspektiver. Videre at kandidatene kan lede, gjennomføre,
dokumentere, og reflektere over pedagogisk arbeid knyttet til barnehagens innhold og oppgaver i tråd
med etiske krav og retningslinjer, og med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.
Kandidatene skal kunne mestre norsk språk, både bokmål og nynorsk på en kvalifisert måte i
profesjonssammenheng. Ervervet generell kompetanse innebærer også at kandidatene kan trekke
globale, nasjonale, regionale, lokale og flerkulturelle perspektiver, preget av respekt og toleranse, inn
i barnehagens arbeid. Etter avsluttet studie skal kandidatene ha endrings- og utviklingskompetanse,
og kan lede utviklingsarbeid og bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser for fremtidens barnehage.
Kandidatene skal også kunne formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, samt kunne delta i faglige
diskusjoner innenfor utdanningens ulike fagområder og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.
Studiet består som nevnt av 6 kunnskapsområder i tillegg til bacheloremnet, som er på 15 studiepoeng.
Kunnskapsområdene er: 1. Barns utvikling, lek og læring (BULL) 2. Samfunn, religion, livssyn og etikk
(SRLE), 3. Kunst, kultur og kreativitet (KKK), 4. Natur, helse og bevegelse (NHB), 5. Ledelse, samarbeid
og utviklingsarbeid (LSU) og 6. Fordypningsemne ( valg på 30 stp). På hvert av de fire campus tilbys 23 fordypninger som studentene kan velge mellom. Studentene kan også velge en fordypning på et
annet studiested enn der de har gjennomført de fem første semester i sin bachelorgrad (muliggjør
mobilitet) Hvert kunnskapsområde er på 20 studiepoeng (bortsett fra LSU som er på 15stp). Bachelor
Barnehagelærerutdanning ved Nord universitet har forsterket kunnskapsområdene BULL og SRLE, hver
med 10 studiepoeng.
NKR (nivå 6)

Studieplan (overordnet LUB)

KUNNSKAPER
Kandidaten:
har kunnskap om barnehager i Norge, herunder barnehagens
egenart, historie, samfunnsmandat, lovgrunnlag og
styringsdokumenter.
Kandidaten:
har bred kunnskap om barns språkutvikling, flerspråklighet,
har bred kunnskap om sentrale temaer,
teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy sosiale-, fysiske og skapende utvikling og gryende digitale -,
lese-, skrive- og matematikkferdigheter.
og metoder innenfor fagområdet
har bred kunnskap om hvordan barns danning foregår, om
moderne barndom, barnekultur, barns ulike oppvekstvilkår,
bakgrunn og utvikling i et samfunn preget av språklig, sosialt,
religiøst, livssynsmessig og kulturelt mangfold.

kjenner til forskings- og utviklingsarbeid
innenfor fagområdet

kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og
utviklingsarbeid med relevans for barnehagelærerprofesjonen
og kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet.
har bred kunnskap i pedagogikk og i barnehagens fagområder,
om ledelse og tilrettelegging av pedagogisk arbeid og om
barns lek og læringsprosesser.
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kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og
utviklingsarbeid med relevans for barnehagelærerprofesjonen
og kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet.
kan oppdatere kunnskapen sin innenfor
fagområdet

har bred kunnskap om hvordan barns danning foregår, om
moderne barndom, barnekultur, barns ulike oppvekstvilkår,
bakgrunn og utvikling i et samfunn preget av språklig, sosialt,
religiøst, livssynsmessig og kulturelt mangfold.
har kunnskap om barnehager i Norge, herunder barnehagens
egenart, historie, samfunnsmandat, lovgrunnlag og
styringsdokumenter.
har bred kunnskap om barns språkutvikling, flerspråklighet,
sosiale-, fysiske og skapende utvikling og gryende digitale -,
lese-, skrive- og matematikkferdigheter.

har kunnskap om historien, tradisjonene og
egenarten til fagområdet og hvilken plass det
har bred kunnskap om barns rettigheter og om hva som
har i samfunnet
kjennetegner et inkluderende, likestilt, helsefremmende og
lærende barnehagemiljø.
skal ha kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner,
herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn
og hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende
lovverk.
FERDIGHETER
Kandidaten:
Kandidaten:
kan bruke faglig kunnskap og relevante
resultater fra forskings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger og
gjøre begrunnede valg

kan bruke sin faglighet og relevante resultater fra FoU til å
lede og tilrettelegge for barns lek, undring, læring, og utvikling
og til å begrunne sine valg.
kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og
fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.
kan vurdere, stimulere og støtte ulike barns allsidige utvikling i
samarbeid med hjemmet og andre relevante instanser.

kan reflektere over sin egen fagutøvelse og
justere den under veiledning

kan vurdere, stimulere og støtte barns ulike evner, og ta
hensyn til barns ulike bakgrunn og forutsetninger.
Kan lede og veilede medarbeidere, reflektere kritisk over egen
praksis og justere denne under veiledning.
kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek, læring og
formidling.

kan finne, vurdere og vise til informasjon og kan anvende relevante faglige verktøy, strategier og
fagstoff og framstille det slik at det kastar lys uttrykksformer i egne læringsprosesser, i pedagogisk arbeid, i
over ei problemstilling
samhandling med hjemmet og relevante eksterne instanser
kan identifisere særskilte behov hos enkeltbarn, herunder
identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn
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av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere
samarbeid med aktuelle tverrfaglig og tverretatlige
samarbeidspartnere til barnets beste.
kan lede og veilede medarbeidere, reflektere kritisk over egen
praksis og justere denne under veiledning.
kan vurdere, stimulere og støtte barns ulike evner, og ta
hensyn til barns ulike bakgrunn og forutsetninger.

kan mestre relevante faglige verktøy,
teknikker og uttrykksformer

kan fremme kreative prosesser og kultur- og naturopplevelser,
med fokus på barns skapende aktivitet, helhetlige læring og
opplevelse av mestring.
kan anvende relevante faglige verktøy, strategier og
uttrykksformer i egne læringsprosesser, i pedagogisk arbeid, i
samhandling med hjemmet og relevante eksterne instanser.

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten:

Kandidaten:

har innsikt i relevante fag og yrkesetiske
problemstillingar

har innsikt i profesjonsetiske problemstillinger, særlig knyttet
til ansvar, respekt og maktperspektiver.

kan planlegge, lede, gjennomføre, dokumentere, og reflektere
kan planlegge og gjennomføre varierte
over pedagogisk arbeid knyttet til barnehagens innhold og
arbeidsoppgaver og prosjekt som strekker seg oppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer, og med
over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.
i tråd med etiske krav og retningslinjer

kan formidle sentralt fagstoff som teorier,
problemstillinger og løsninger både skriftlig,
muntlig og gjennom andre relevante
uttrykksformer

kan utveksle synspunkt og erfaringer med
andre som har en bakgrunn innenfor
fagområdet og på den måten bidrar til å
utvikle god praksis

mestrer norsk språk, både bokmål og nynorsk, på en
kvalifisert måte i profesjonssammenheng
kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, kan delta i
faglige diskusjoner innenfor utdanningens ulike fagområder
og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.
kan trekke globale, nasjonale, regionale, lokale og
flerkulturelle perspektiver, preget av respekt og toleranse, inn
i barnehagens arbeid.
mestrer norsk språk, både bokmål og nynorsk, på en
kvalifisert måte i profesjonssammenheng
kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, kan delta i
faglige diskusjoner innenfor utdanningens ulike fagområder
og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

har endrings- og utviklingskompetanse, kan lede pedagogisk
kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser utviklingsarbeid og bidra til nytenkning og i
innovasjonsprosesser for fremtidens barnehage
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Studiets navn
Studiets navn: Bachelor Barnehagelærerutdanning
Engelsk versjon av studiets navn: Kindergarten Teacher Education
Studiets navn er forskriftsbestemt. Bachelor Barnehagelærerutdanning er som nevnt en
rammeplanstyrt utdanning, regulert gjennom Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning,
fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012, og Nasjonale retningslinjer for
barnehagelærerutdanning. Studiet er en profesjonsutdanning med tydelige krav til prestasjon,
progresjon og nivå som skal kvalifisere studentene til å oppnå en kompetanse som er relevant for å
kunne mestre det som kreves for å være, samt utvikle, rollen som barnehagelærer. På bakgrunn av
studiets profil og krav til form og innhold, vurderes navnet å være dekkende.

§2-2 (2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert, og ha tydelig relevans for videre studier
og/eller arbeidsliv.
Hvordan institusjonen arbeider med å sikre at studietilbudet er faglig oppdatert
Faggruppen barnehagelærer har felles fagmøter på tvers av studiesteder, og de vitenskapelig tilsatte
innen det enkelte kunnskapsområdet arbeider sammen om realiseringen av læringsutbyttene hva
gjelder innhold, arbeidsmåter, organisering og vurdering. Sentrale temaer er profesjonsrolle,
pedagogikkfagets plass i utdanningen og en styrking av samarbeidet mellom utdanningsinstitusjon og
praksisfelt. I forbindelse med kompetansestrategien Kompetanse for fremtidens barnehage, inngår
Nord universitet i partnerskap med barnehageregionene i Nordland og Trøndelag.
Samarbeid med praksisfeltet er en vesentlig del av arbeidet med å holde seg faglig oppdatert.
Barnehagelærerutdanningen har en faglig profil i overenstemmelse med samfunnets krav og behov.
Barnehagelærerutdanningen er en praksisnær utdanning, og vektlegger et nært samarbeid med
kommuner og barnehageeiere. Det er behov for en mer helhetlig plan for hvordan samarbeidet
mellom utdanningsinstitusjon og praksisfeltet skal utvikles og foregå i tiden fremover, da det i dag er
for lite systematisert. En utfordring for samarbeidet, er at praksisfeltet har knapt med tid og ressurser
for å delta på møter som de blir invitert til. Tiltak som iverksettes for å styrke samarbeidet, er
gjennomføring av en kartlegging for å få mer kunnskap om hvordan praksisfeltet mener vi kan
samarbeide bedre. Et annet tiltak er at faglærere utvider samarbeidet med praksislærere om
studentenes praksisoppgaver.

Dette vil bli ivaretatt og nedfelt i Håndbok for praksis som er under revisjon, og vil ferdigstilles for
opptak studieåret 2019-2020. Et tredje tiltak vil være å få flere praksislærere til å ta veilederutdanning
for praksislærere. Andre tiltak som vil være med på å bidra til å styrke samarbeidet med barnehagene
i regionen, er den nasjonale satsingen Kompetanse for framtidas barnehage og Regional ordning for
kompetanseutvikling i barnehage (REKOM). Tiltakene skal bidra til å skape en synergieffekt som styrker
barnehagelærerutdanningene. Målet med ordningen er at det nettopp skal stimulere til godt
samarbeid mellom barnehagemyndighetene, barnehageeiere, universiteter og høgskoler,
fylkesmennene og andre aktører. Faglærere i utdanningen skal bidra til kompetanseutvikling i
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barnehagene. Ved at faglærere bidrar og samarbeider med praksisfeltet, vil de tilegne seg oppdatert
kunnskap om praksisfeltet, som igjen vil styrke utdanningskvaliteten.
Foruten samarbeidet med praksisfeltet, arbeides det på flere hold for at studiet skal være faglig
oppdatert. For å holde pensumlitteraturen faglig oppdatert, har emneansvarlig ansvar for å følge med
på forskning og publisering av artikler og bøker innen relevant fagområde, og oppdatere pensum for
emnet. Ved utgivelse av nye fagbøker som ansees som relevant for utdanningen, bestilles det inn
vurderingseksemplarer for kritisk gjennomgang. Fagansatte holder seg også faglig oppdatert gjennom
deltakelse på internasjonale, nasjonale og lokale konferanser, nettverk og forskningsgrupper, og de er
selv aktive i forskning og publisering. Vi har også ansatt professor 2 som er internasjonalt anerkjent
med et stort internasjonalt nettverk. Samarbeidet med han vil gi kunnskap om nyere internasjonal
forskning, samt generere ny forskning i utdanningen. Et annet tiltak for å holde utdanningen faglig
oppdatert, er at det arrangeres noen felles faglige møter for alle fagansatte i utdanninga i løpet av året,
mens hvert studiested har jevnlige faglige møter. På møtene presenterer fagansatte et tema, fra egen
forskning, undervisning eller utviklingsarbeid. Det legges opp til drøfting etter presentasjon. Dette
bidrar til at fagansatte får innsikt i hverandres fag, forskning og undervisning, og til utvikling av en felles
oppdatert faglig plattform. Andre tiltak som er med på å holde utdanningen oppdatert, er at fagansatte
i pedagogikk deltar i et nasjonalt nettverk som møtes en gang i året for å drøfte hvordan man kan
styrke pedagogikkens rolle i utdanningen. Fagansatte holder seg også faglig oppdatert gjennom å være
sensor ved andre universitet og høgskoler, og å samarbeide med eksterne sensorer.

Relevans
Barnehagelærerutdanningen skal kvalifisere kandidaten til å utøve barnehagelæreryrket i et samfunn
som preges av mangfold og endring. Dette speiles i læringsutbyttet for studiet. Læringsutbyttet er
formulert etter Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning, samt tilhørende Nasjonale
retningslinjer for barnehagelærerutdanning (vedtatt 17. oktober 2018), som er i tråd med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning på bachelornivå.
Etter fullført barnehagelærerutdanning skal kandidaten ha et læringsutbytte definert som kunnskap,
ferdigheter og generell kompetanse, som grunnlag for pedagogisk arbeid i barnehage, og videre
kompetanseutvikling og utdanning på mastergrads- og doktorgradsnivå. Det er det hele mennesket og
barnets rett til å være kreativ, aktiv, forskende, skapende og å utvikle sin identitet som står i sentrum
for barnehagelærerens virksomhet. Etter fullført utdanning har studentene utviklet faglig, didaktisk og
sosial kompetanse, samt evne til kritisk refleksjon, noe som er nødvendig for å kunne gå inn i rollen
som barnehagelærer.
Sentralt første studieår er studentenes Ledelse av seg selv. Det skjer ved at studentene gjennom
kunnskapsområdene Barn utvikling, lek og læring (BULL) og Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE)
får en grunnleggende forståelse av pedagogisk ledelse og om barnehagen som lærende organisasjon.
I undervisningssituasjon og gjennom praksis i barnehager, får studentene gjennom observasjon og
refleksjon et innblikk i barnehagelærerrollen. I praksis i barnehagen tar studentene del i barnehagens
hverdagsliv og deltar i barnas lek og lærings- og samspillsituasjoner. I studiets andre år er Ledelse av
barn og medarbeidere sentralt knyttet til pedagogisk ledelse og praksis. Studentene tilegner seg
kompetanse og erfaringer med samarbeid med foresatt, personale og øvrige samarbeidspartnere for
barnehagene. Studentene tilegner seg veiledningskompetanse, og forståelse for barnehagen som lekeog læringsmiljø. I utdanningens tredje studieår skal studentene utvikle evne til pedagogisk ledelse og
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ledelse av endring- og utviklingsprosesser i barnehagen, gjennom kunnskapsområdene Ledelse,
samarbeid og utviklingsarbeid (LSU) og bacheloroppgavearbeidet. Det innebærer profesjonsetisk
bevissthet og fokus å egen yrkesidentitet, og derved barnehagens samfunnsmandat.
Barnehagens samfunnsmandat og særskilte verdigrunnlag formulert i formålsparagraf og rammeplan,
er grunnlaget for det pedagogisk arbeidet til barnehagelæreren. Sentrale temaer er barnehagens plass
i samfunnet, barnehagen som organisasjon og barnehagen som pedagogisk virksomhet i et
utdanningsløp. Barns oppvekstsvilkår og stilling i samfunnet er sentralt i studiet. Alt dette sikrer
studiets relevans.
Mangfold og likeverd er ett av de temaer som vektlegges i studiet og er gjennomgående i utdanningen.
Barnehagelærerutdanningen vektlegger og synliggjør samisk kultur- og tradisjonsformidling, og
ivaretar det nasjonale ansvaret Nord universitet har for lulesamisk og sørsamisk språk og kultur.
Fordypningsemnet Mangfold og mestring gir studentene ytterligere kompetanse i mangfold og
likeverd, urfolksperspektivet og samisk kultur. Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring (BULL)
integrerer teori og praksis i tematiseringen av barns behov for omsorg, lek, danning og læring.
Kunnskapsområdet BULL gir studentene erfaring med planlegging, gjennomføring og vurdering av
lærings- og utviklingsprosesser for barn i ulike aldere og med ulike forutsetninger. Studentene tilegner
seg kunnskap om barn i forskjellige livsfaser, deriblant overgang til skole.
Gjennom studier i kunnskapsområdet Språk, tekst og matematikk tilegner studentene seg kompetanse
i å lede og skape varierte språk-, tekst- og matematikkmiljø, som ivaretar barnehagens rolle som kulturog tradisjonsformidler. Gjennom arbeid med kunnnskapsområdet legges det til rette for at studentene
utvikler en bevissthet om det språklige, litterære og matematiske lekemiljøets betydning for arbeid
med danning, demokrati og likestilling. Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet (KKK) søkes det
å utvikle studentenes forståelse hvordan barnehagen kan utvikle sin kultur i nært samspill med ulike
aktører i kunst- og kulturfeltet i lokalmiljøet, og det ansvar barnehagelæreren har for å gi barn tilgang
til kulturelle tradisjoner og kunst- og kulturliv. Natur, helse og bevegelse (NHB) omfatter natur,
bærekraft, mat, bevegelse og helse i vid forstand. Barns livsmestring og danning er viktige perspektiver
i emnet. Kunnskapsområdet vektlegger også hvordan man kan få til gode møter mellom ulike kulturer.
Videre studier:
Barnehagelærerutdanning gir grunnlag for å starte på ulike pedagogiske mastergradstudier i
pedagogikk eller spesialpedagogikk, eksempelvis Master i tilpasset opplæring, Master i logopedi eller
Master i praktisk kunnskap, alle ved Nord universitet. Utdanningen gir også grunnlag for opptak ved
andre pedagogiske mastertilbud ved de øvrige universitet og høgskoler i landet. Etter en fullført
masterutdanning vil kandidatene kunne søke opptak ved ulike profesjonsrettede og/eller pedagogiske
PhD-program, som fakultetets doktorgradsprogam: Studier av profesjonskunnskap.

Mulige yrker/ stillinger:
Barnehagelærerutdanningen kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn i barnehage,
skolefritidsordninger (SFO), og andre barnerelaterte virksomheter, både som pedagoger og for
faglig/administrativ lederstillinger og drift av barnehager.
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Rekruttering og etterspørsel
Barnehagelærerutdanningen i Nord universitet har hatt en økning i antall søkere de siste årene.
Heltidsstudiet, campus Bodø og campus Levanger hadde i 2018 henholdsvis 1,4 og 0,9 søkere per
studieplass. Samordnet opptak 2019 viser eksempelvis at det samlingsbaserte studiet i Bodø har 75
førsteprioritertsøkere på 30 studieplasser. Stortinget vedtok i 2018 ny bemanningsnorm og en
skjerping av pedagogormen i barnehagen. Den nye pedagognormen innebærer minst en pedagog per
7.barn under tre år og minst en pedagog per 14 barn over tre år. Både i Nordland og i Trøndelag er det
barnehager som driver på dispensasjon fra normen, og som har tilsatte uten godkjent utdanning i
stillinger som pedagogiske ledere. Fylkesmannen i Nordland rapporterer et behov for mer enn 100 nye
pedagogstillinger pr. 31.12.2018. I Trøndelag er behovet noe lavere, og i tillegg til Nord universitet,
tilbyr også Dronning Maud Minne Høgskole barnehagelærerutdanning. Nevnte forhold viser allikevel
et betydelig behov i den regionen Nord universitet skal dekke. Det er fortsatt en statlig ambisjon å
rekruttere 20 prosent mannlige studenter til barnehagelærerutdanningene. Andelen menn på BLU ved
Nord universitet har økt, men det er fortsatt ønskelig å jobbe for å øke antallet mannlige studenter på
studiet. Studiet har også en god gjennomstrømming, sett i forhold til andre studier på fakultetet. Det
er likevel behov for å fortsatt utvikle tiltak for å øke gjennomstrømmingen i studiet. Følgegruppa for
barnehagelærer (2016) og NOKUT gjennomførte undersøkelser om frafall fra studier på høyere
utdanning (2010), og fant et frafall av studenter på henholdsvis 30% og 40% på barnehagelærerstudier,
som er lavt sett i forhold til andre utdanninger. Det bør være et mål å få mer kunnskap om årsaker til
frafall på vårt program.

Om egenbetaling og reisetilskudd
Egenbetaling
Lov om universiteter og høgskoler § 7.1 omhandler egenbetaling fra studenter. Hovedregelen er pkt.1
at statlige universiteter og høgskoler ikke kan kreve egenbetaling fra studenter for ordinære
utdanninger som fører frem til en grad eller yrkesutdanning. I særlige tilfeller, etter søknad, kan
departementet godkjenne unntak fra denne bestemmelsen. I pkt. 2 legges det føringer for at
departementet kan fastsette forskrift om universiteters og høgskolers adgang til å ta egen betaling fra
studenter. Det gjelder imidlertid forhold som ikke er aktuelle knyttet til programmet bachelor
barnehagelærer.
Forskrift om egenbetaling ved universitetet og høgskoler av 15.12.2001, sist endret 27.06.2016,
tydeliggjør at for studieprogrammer eller fag/emner der institusjonene ikke kan kreve egenbetaling
etter forskriftens § 3-1 og § 3-2, kan institusjonen heller ikke kreve betaling av studenter utover reelle
kostnader knyttet til læremidler. Eventuelt vederlag for vernet materiale etter
opphavrettslovgivningen kan inngå i betalingsgrunnlaget. Institusjonene kan heller ikke ta betaling for
studieinformasjon.
For bachelor barnehagelærer betyr det at eventuelle utgifter
undervisningsaktiviteter utenfor studiestedet, betales av Nord universitet.

knyttet

til

reiser

til
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Reise- og botilskudd
Nord universitet har samarbeidsavtaler med kommuner, offentlige og private institusjoner og
barnehager om bruk av praksisplasser, og praksis skal gjennomføres i barnehager og skoler knyttet til
kommunene/institusjonene hvor det er inngått avtaler. Det er universitetet som tildeler
praksisplasser, og studentene har ikke anledning til å skaffe til veie egne praksisplasser. Studentene i
barnehagelærerutdanningen får tildelt praksisplass som ligger i den regionen studenten har sin
studiestedstilhørighet. Unntak kan gjøres i samlingsbaserte studier, fordi det rekrutteres nasjonalt til
nett- og samlingsbaserte studier. Studentene må påregne en reiseavstand fra semesteradresse til
praksissted på inntil 100 km en vei.
Barnehagelærerstudenter som tildeles praksisplass, hvor avstanden overstiger avstanden studentene
har mellom semesteradresse (der studentene bor i semesteret) og studiested (campus der
utdanningen har tilhørighet), tildeles reisetilskudd for denne avstanden. Nord universitet har
utarbeidet retningslinjer for studenter som gjennomfører praksisstudier, fastsatt gjennom
rektorvedtak 17/04490, 29.juni 2018. Retningslinjer for tilskudd til reise- og boutgifter i
praksisstudier gjelder for studenter som har rammeplan-/studieplanbestemte praksisstudier, der
praksisplassen inngår i universitetets praksisavtaler. Nord universitet har samarbeidsavtaler med
kommuner, fylkeskommuner, offentlige og private institusjoner om bruk av praksisplasser, og praksis
skal gjennomføres i disse kommunene/institusjonene. Eventuelt bytte av praksisplass skjer kun i helt
spesielle tilfeller og bare i samråd med praksisadministrasjonen.
Tilskudd gis når praksisplassen / praksisbarnehagen ligger i området der den enkelte utdanning har
avtale om praksisopplæring/praksisstudier. Tilskuddet beregnes etter følgende satser; ved reiser til og
fra praksis er tilskuddet kr 1,25 per km uavhengig av reisemåte der kollektivtransport ikke kan benyttes
refunderes også bompenger etter billigste sats. Utgifter til ferje/båt refunderes (billigste reisemåte).
Tilskuddet er begrenset til maksimalt kr. 1 250,- pr. Praksisuke.
Barnehagelærerstudenter kan også tildeles botilskudd etter søknad. Når studenten får reisevei over
100 km (èn vei i meravstand), eller offentlig transport ikke passer med tidspunktene for gjennomføring
av i praksisstudiene, kan det søkes om botilskudd. Når det innvilges botilskudd kan studenten få
reisetilskudd for èn reise til/fra praksisstedet (etter punkt 1) per praksisperiode. Grunnlaget for
vurdering av botilskudd er registrert semesteradresse (der studenten bor i semesteret) og
hjemstedsadresse (folkeregistrert adresse), og må oppgis i søknaden. For studenter som har
hjemstedsadresse på praksisstedet, gis det ikke tilskudd. Husleiekontrakt (på praksisstedet) skal
vedlegges søknad. Det gis tilskudd på inntil kr. 1 250 pr. uke, begrenset oppad til kr. 5 000,- måned.
https://www.nord.no/no/om-oss/lover-forskrifter-retningslinjer/Documents/retningslinjer-forokonomisk-tilskudd-praksis.pdf
https://norduniversitet.sharepoint.com/Verktoy/studieadministrasjon/Documents/Retningslinjer%2
0for%20egenbetaling%2003%2003%202017.pdf

§2-2(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang
I henhold til Studietilsynsforskriften, skal et heltidsstudium ha et samlet arbeidsomfang på mellom
1500 til 1800 timer per år. Nord universitet tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning både som
heltids- og deltidsstudium (3årig bachelor over 4 år) I tabellene nedenfor illustrerer studentenes
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arbeidsomfang per semester totalt, samt fordelt på organiserte aktiviteter, selvstudium og
eksamensforberedelser.
Tabell 5: Arbeidsomfang for studenter Bachelor barnehagelærer, heltid per semester totalt de tre
studieårene

Emner 1-studieår, 2
semester, heltid

Stp.

Undervisnin
g

Samfunn, religion,
livssyn og etikk BLU1002

30

200 timer

300
timer

50 timer

100 timer

40 timer

690
timer

Barns utvikling, lek og
læring BLU 1001
(vår og høst)
Praksisopplæring
1.studieår PRA1019

30

200 timer

300
timer

50 timer

100 timer

40 timer

690
timer

105
timer

20 timer

10 timer

40 timer

420
timer

Arbeidsomfang 1
studieår
2. studieår:
Natur, helse og
bevegelse BLU
1003 (10 stp høst
og 10 stp vår)
2. studieår: Språk tekst
og matematikk
BLU 1004 ( 20 stp høst)

60

20

130 timer

180
timer

40 timer

2. studieår: Kunst, kultur
og kreativitet BLU1005
(20stp vår)

20

130 timer

180
timer

20 timer

0

Selvstudiu
m

Seminar

Gruppearbe Praksis
i

245 timer
15 dager
høst og
20 dager
vår

EksamensTotal
forberedelse

1800
130 timer

20

180
timer

30 timer

60 timer

40 timer

440
timer

60 timer

40 timer

450 timer

70 timer

40 timer

440 timer
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Emner

Stp.

Undervisning
Campus

Praksis 3 og 4 periode
PRA 2012+ 2013

Selvstudium

Seminar

120
timer

20
timer

Gruppearbeid/
Veiledning
10 timer

Praksis

Eksamensforberedelse

Total

280
timer
20 dg.
Høst og
20 dg.
vår

40 timer

470
timer

Sum arbeidsomfang 2
studieår:
Fordypning

60
stp
30

200 timer

300
timer

50
timer

100 timer

40 timer

690
timer

Bachelor

15

40 timer

230
timer

40
timer

50 timer

20 timer

100 timer

185
timer

50
timer

50 timer

20 timer

380
timer
405
timer

3.studie4år:
Ledelse,
samarbeid og
utviklingsarbeid
BLU 2003
Praksis 3.studieår PRA
2015

Sum arbeidsomfang 3
studieår

1800

15

120
timer

20 timer

10 timer

175
timer
10
dager
høst og
15
dager
vår

325
timer

1800

60

Tabell 6: Arbeidsomfang for studenter Bachelor barnehagelærer, deltid per semester totalt de fire
studieårene
Emner 1-studieår, 2
semester, heltid

Stp.

1.studieår: Barns
utvikling lek og læring
BLU 1006

30

200 timer

300 timer

1.studieår: Samfunn,
religion, livssyn og etikk
BLU1007
1.studieår:
Praksisopplæring
PRA1020

20

130 timer

180 timer

Arbeidsomfang 1.
studieår

50

0

Undervisning
Campus

Selvstudium

75 timer

Seminar

Gruppearbeid

50
timer

100 timer

30
timer
20
timer

Praksis

60 timer

10 timer

175 timer
10 dg høst
og 15 dg
vår

Eksamensforberedelse

Total

40 timer

690
timer

40 timer

440
timer

40 timer

300
timer

1430
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2.studieår: Samfunn,
10
religion, livssyn og etikk
BLU 1007 (10 stp høst)
2. studieår: Natur, helse
20
og bevegelse BLU 1008
(10 stp høst og 10 stp vår)
2. studieår: Språk tekst og 10
matematikk
BLU 1009 ( 10 stp vår)

67 timer

100 timer

17
timer

33 timer

40 timer

257
timer

130 timer

180 timer

30
timer

60 timer

40 timer

440
timer

67 timer

90 timer

20
timer

30 timer

40 timer

247
timer

Praksisopplæring 2.
studieår PRA 2017 (Høst)
Praksisopplæring 2.
studieår PRA 2018 (vår)
Praksisopplæring 2.
studieår PRA 2019 (vår)
Arbeidsomfang 2. studieår

0

245 timer

245
timer

3. studieår: Språk tekst og
matematikk
BLU 1009 ( 10 stp vår)
3. studieår: Kunst, kultur
og kreativitet BLU1010
(20stp høst og vår)
3.studieår: Ledelse,
samarbeid og
utviklingsarbeid BLU2005
(15 stp vår)
Praksisopplæring 3.
studieår PRA 2020 (Høst)
Praksisopplæring 3.
studieår PRA 2021 (vår)
Arbeidsomfang 3. studieår

10

67 timer

90 timer

20
timer

30 timer

40 timer

247
timer

20

130 timer

180 timer

20
timer

70 timer

40 timer

440
timer

15

100 timer

185 timer

50
timer

50 timer

20 timer

405
timer

4.studieår: Fordypning
BLU2001 (KKK) (høst og
vår)
4. studieår: Bachelor

30

200 timer

300 timer

50
timer

100 timer

40 timer

690
timer

15

40 timer

230 timer

40
timer

50 timer

20 timer

380
timer

0
0
40

942

0

310 timer

310
timer

0
45

Praksisopplæring 4.
0
studieår PRA 2022 (Høst)
Arbeidsomfang 4. studieår 45

1402

105 t

105
timer
1175

§2-2 (4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet
for studietilbudet.
Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanningene har som formål å sikre at institusjonene
tilbyr integrerte, profesjonsrettede og forskningsbaserte barnehagelærerutdanninger med høy faglig
kvalitet. Det skal legges til rette for et forpliktende samspill mellom utdanningsinstitusjon og
praksisfelt. Nasjonale retningslinjer utfyller forskriften, som tidligere nevnt, og er veiledende for
institusjonene. Retningslinjene skal sikre en nasjonal koordinert utdanning som oppfyller kravene til
kvalitet. Dette er faglige retningslinjer som skal være førende for utdanningsinstitusjonenes
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programplaner og emneplaner. Den enkelte institusjon skal utarbeide programplan med
bestemmelser om faglig innhold, praksisstudium, organisering, arbeidsformer og vurderingsordninger.
Fem kunnskapsområder er på 20 studiepoeng, og 20 studiepoeng skal benyttes til å forsterke ett eller
to av fem kunnskapsområder. Tredje studieår består av det sjette kunnskapsområdet Ledelse,
samarbeid og utviklingsarbeid (15 stp), og bachelorarbeid/oppgave (15 stp) pluss 30 stp valgt
fordypning/ internasjonalt semester. Praksisstudier er integrert i alle kunnskapsområdene, og skal ha
en varighet på minst 100 dager til sammen i løpet av studiet.
Kunnskapsområdene i barnehagelærerutdanningen er: Barns utvikling, lek og læring (BULL) 2.
Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE),3. Kunst, kultur og kreativitet (KKK) 4. Natur, helse og
bevegelse (NHB), 5. Språk, tekst og matematikk (STM) og Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (LSU).
Hvert av kunnskapsområdene er på 20 stp. I studieplanen for Nord universitet har vi valgt å forsterke
BULL og SRLE hver med 10 stp.

En beskrivelse av alle studiets emner med angivelse av hvilke som er obligatoriske og hvilke som er
valgfrie.
EMNENAVN

BESKRIVELSE AV HVERT EMNE (sentrale temaområder i emnet)

Barns utvikling, lek
og læring

Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring (BULL) er et tverrfaglig
emne basert på fagene pedagogikk, drama, musikk, norsk og fysisk fostring.

BULL

Kunnskapsområdet tar utgangpunkt i barnehagens verdigrunnlag og skal
bidra til den faglige innsikten som er nødvendig for å kunne arbeide
pedagogisk med lek, læring, omsorg og danning i et mangfoldig samfunn.
Dette kunnskapsområdet vier stor plass til lekens betydning for barns
utvikling og læring, samt hvordan samhandling og relasjoner mellom
mennesker danner grunnlag for barns læring, for utvikling av demokratisk
tenkning samt forståelse for barnehagens rolle i samfunnet. Studentene
skal få forståelse og bevissthet rundt egen profesjonsrolle slik at de kan
legge til rette for å lede barns læring, utvikling og danningsprosess.
Estetiske arbeids-, og uttrykksformer er særskilt vektlagt i dette
kunnskapsområdet. Kompetansen er viktig for å fremme barns helhetlige
utvikling i et inkluderende fellesskap preget av omsorg, medvirkning,
samarbeid og dialog med foresatte. Undervisningen skal tydeliggjøre en
barnehagepedagogisk tilnærming og fagdidaktisk forskning knytta til
kunnskapsområdet. Praksis inngår som en integrert del av
kunnskapsområdet.

Emnet er
obligatorisk

Samfunn, religion,
livssyn og etikk

SRLE
Emnet er
obligatorisk

Kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE) er et
tverrfaglig emne basert på fagene RLE, samfunnsfag, pedagogikk og norsk.
Kunnskapsområdet skal gi kunnskap om barnehagelærerrollen, barnehagen
som organisasjon, og hvilke vilkår og rammer barnehagen opererer under.
Barnehagen bygger på særskilte verdier som er bredt forankret i samfunnet
og som skal legges til grunn for alt arbeid i barnehagen. Kunnskapsområdet
skal gi innsikt i hvordan religion og kultur er viktig for barns identitet.
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Kjennskap til det flerkulturelle samfunn, samisk historie, kultur og
hverdagsliv tillegges også vekt. Respekt og inkludering på tvers av
kulturgrenser vil ligge til grunn for hele kunnskapsområdet. Det legges
tydelig vekt på en barnehagepedagogisk tilnærming og fagdidaktisk
forskning fra kunnskapsområdet. Praksis inngår som en integrert del av
kunnskapsområdet.
Kunst, kultur og
kreativitet

Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet (KKK) er et tverrfaglig emne
basert på fagene forming, musikk, drama og pedagogikk.

KKK

Kunnskapsområdet omfatter det å se, forstå og verdsette barns estetiske
uttrykksformer, og hvordan studenten kan bli medskaper i en levende
barnehagekultur. Barnehagen utvikler sin kultur i nært samspill med ulike
aktører i kunst- og kulturfeltet i lokalmiljøet, og kunnskapsområdet
tydeliggjør barnehagelærerens ansvar for å gi barn tilgang til kulturelle
tradisjoner og aktuelle strømninger i kunst- og kulturliv.

Emnet er
obligatorisk

Utvikling av praktiske ferdigheter, estetisk oppmerksomhet og skapende
evner utgjør en sentral del av kunnskapsområdet. Barnehagelæreren har
ansvar for at alle barn utvikler et rikt uttrykksrepertoar gjennom allsidige
sanseopplevelser, kroppslige erfaringer, tid til lek og eksperimentering,
refleksjon og kommunikasjon. Kunnskapsområdets mål er å bruke
kunstfaglige arbeidsformer i en tydelig profesjonsrolle, som inviterer til
utforskende og skapende virksomhet og ser sammenheng mellom estetiske
læringsprosesser og barns lek, læring og danning. Kunstnerisk
utviklingsarbeid og forskning med relevans for kunnskapsområdet
vektlegges.

Natur, helse og
bevegelse

NHB
Emnet er
obligatorisk

Kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse (NHB) er et tverrfaglig emne
basert på fagene naturfag, fysisk fostring, pedagogikk og kosthold og helse.
Kunnskapsområdet omfatter natur, bærekraft, mat, fysisk aktivitet,
bevegelse og helse i vid forstand. Undring og førstehåndserfaringer med
ulike naturfenomen og naturens mangfold vil være sentralt, sammen med
barns livsmestring, helse og danning. Sosiale relasjoner mellom barn, og
mellom barn og voksne i barnehagen, er nært knyttet til lek,
måltidssituasjoner og fysisk aktivitet. Barnehagelæreren skal jobbe
helsefremmende og bidra til natur-, bevegelses- og matglede hos barn og
voksne. Videre omhandler kunnskapsområdet hvordan barn gjennom
eksperimentering, undring og utfordrende lek i ulike miljø, kan ta vare på
seg selv, hverandre og naturen, slik at de får et grunnlag for å bidra til
bærekraftig utvikling.
Undervisningen skal være forskningsbasert og profesjonsrettet. Praksis
inngår som en integrert del av kunnskapsområdet.

Språk, tekst og
matematikk

Kunnskapsområdet Språk, tekst og matematikk (STM) er et tverrfaglig
emne basert på fagene matematikk, norsk og pedagogikk.
28

54/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor barnehagelærerutdanning - 18/03774-29 Reakkreditering 2019 - Bachelor barnehagelærerutdanning : Vedlegg 2 - Søknad om reakkreditering av Bachelor barnehagelærerutdanning - versjon 27.11.2019

STM
Emnet er
obligatorisk

Barns matematiske og språklige utvikling, begrepslæring i matematikk,
barnelitteratur, mediekultur, samt matematisk forståelse og evne til
utforskning og problemløsning vil stå sentralt i kunnskapsområdet.
Innholdet I kunnskapsområdet vil være formidling av litteratur av blant
annet norske og samiske forfattere, og matematiske områder som former,
rom, måling, mønster, tall og regning. Sentralt vil også stå overgangen
barnehage/skole, foreldresamarbeid og veiledning.
Praksis inngår som en integrert del av kunnskapsområdet.

Ledelse, samarbeid
og utviklingsarbeid

Kunnskapsområdet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (LSU) er et
tverrfaglig emne basert på fagene pedagogikk, samfunnsfag og RLE.

LSU

Kunnskapsområdet bygger på den helhetlige kompetansen studenten har
opparbeidet seg gjennom de fem andre kunnskapsområdene og
fordypningen.

Emnet er
obligatorisk

Hovedfokuset er barnehagen som en lærende organisasjon og hvordan
ledelse er en viktig forutsetning for å utvikle en god barnehage som er i
stand til å møte de endringene som skjer kontinuerlig i samfunnet, og for å
møte ulike behov i barnehagen.
Dette innebærer kunnskap om pedagogisk ledelse, endrings- og
utviklingsarbeid og profesjonsetisk bevissthet som grunnlag for ledelse,
læring, utvikling og samarbeid med ulike aktører i barnehagen.
Praksis er en integrert del av emnet. Studentene skal planlegge,
gjennomføre og evaluere et konkret utviklingsarbeid som skal
gjennomføres i praksis. Erfaringene skal danne grunnlag for refleksjon
knyttet til ledelse, samarbeid, endring og utvikling.
Mangfold og
mestring
MAME
Emnet er et
valgemne

Fordypningsemnet i Mangfold og mestring i barnehage og skole (MM220L)
skal videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse
studenten har fra kunnskapsområdene i BLU eller fra annen
grunnutdanning. Emnet er satt sammen av drama, norsk, pedagogikk og
religion, livssyn, etikk, og det legges opp til en integrert og tverrfaglig
tilnærming for å øke studentenes interkulturelle forståelse og
handlingskompetanse.
Fordypningen vier stor plass til hvordan samhandling og relasjoner mellom
mennesker danner grunnlag for lek, læring, dannelse og utvikling av
demokratisk tenking. Emnet skal bidra til å utvikle studentens kompetanse
innenfor arbeidet med barn og elever med ulik kulturell, religiøs og
livssynsmessig bakgrunn. Videre skal emnet bidra til å styrke studentens
kompetanse innenfor det språklige og kulturelle arbeidet med flerspråklige
barn. Emnet skal også bidra til å utvikle studentens kunnskap om
urbefolkningsperspektiv, nasjonale minoriteter, likestilling og fellesskap,
slik lover, internasjonale konvensjoner og planer forutsetter. Et annet viktig
aspekt er å styrke studentenes kompetanse når det kommer til samarbeid
med foreldre, kolleger og øvrige samarbeidspartnere i barnehage og skole.
29

54/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor barnehagelærerutdanning - 18/03774-29 Reakkreditering 2019 - Bachelor barnehagelærerutdanning : Vedlegg 2 - Søknad om reakkreditering av Bachelor barnehagelærerutdanning - versjon 27.11.2019

Friluftsliv, natur og
nærmiljø med
yrkesetisk danning

BLU1011
Emnet er et
valgemne

Fordypningen skal gjennom kunnskap og erfaringer i natur, friluftsliv og
fysisk aktivitet gi grunnlag for forståelse og ferdigheter i bruk av natur til
leik og læring i barnehagen. Fordypning i yrkesetisk danning skal gi etisk
kunnskap, refleksjon rundt mangfold i barnehagen og barnehagens
verdigrunnlag og legge til rette for studentenes profesjonsutdanning.
Fordypningen bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene fysisk fostring,
naturfag, pedagogikk og religion, livssyn og etikk. Fordypningen er i
hovedsak rettet mot studenter i 3-årig barnehagelærerutdanning.
Friluftsliv, natur og nærmiljø: leik og aktiviteter i natur og refleksjon over
bruken av naturen som læringsarena, natur i nærmiljø med fokus på skog
og vannmiljø, friluftsliv og helse, boltrelek og spenningsfylt kroppslig lek i
balansepunktet mellom sikkerhet og risiko, naturleikeplassen - kartlegging,
vurdering og tilrettelegging av naturområder til leik og læring for barn,
effekten av natur-, friluftsliv- og gårdsbarnehager på barns utvikling, bruk
av gårder og gårdsrelaterte aktiviteter som en pedagogisk ressurs. og
bærekraftig utvikling. Yrkesetisk danning: etisk teori, verdier, danning og
profesjonell integritet, yrkesetiske drøftinger. filosofiske samtaler med barn
og barn i sorg og krise. Ekskursjoner og turer inngår i kunnskapsområdet.

Estetisk fordypning
med yrkesetisk
danning
BLU1012
Emnet er et
valgemne

Denne fordypningen legger vekt på estetiske opplevelser, erfaringer og
uttrykk gjennom fagene kunst & håndverk, drama og musikk. Fordypningen
gir både faglig og tverrfaglig innblikk i estetiske fag som kilde til estetiske
læreprosesser for barn. Utvikling av studentens estetiske oppmerksomhet,
praktiske ferdigheter og skapende evner står sentralt. Fordypning i
yrkesetisk danning skal gi etisk kunnskap, refleksjon rundt mangfold i
barnehagen og barnehagens verdigrunnlag og legge til rette for
studentenes profesjonsdanning. Del en i denne fordypningen er en
skapende og utøvende del knyttet til et praktisk, tverrfaglig prosjekt «Fra
idé til forestilling». Del to er et praktisk-didaktisk prosjektarbeid med barn i
barnehage knyttet til en individuell fordypningsoppgave (skriftlig og
muntlig). Innhold i del en og del to: - estetisk teori og bruk av estetiske
virkemidler i egne uttrykk - arbeid med et tema i kunstneriske uttrykk praktiske ferdigheter i estetiske fag - skapende arbeid- kunst og kultur i
samtida. Del tre er knyttet til yrkesetisk danning der etisk teori, verdier,
danning og profesjonalitet er sentrale tema. Innhold i del tre: - etisk teori verdier, danning og profesjonell integritet - yrkesetiske drøftinger filosofiske samtaler med barn- barn i sorg og krise.

Nordic and
International
Perspectives on
Teaching and
Learning

Emnet er utviklet for internasjonale og nasjonale barnehagelærer og lærer
studenter, og studenter på relaterte studieprogram. For studentene på
Nord universitet, er programmet en valgbar fordypningsenhet, ved
lærerutdanningen (7 semester) og ved barnehagelærerutdanningen (ved 5
semester)

NIP600

Emnets målsetting er at studentene skal utvikle kunnskap om, og forståelse
for, nordiske og internasjonale perspektiver på læring I barnehage og skole.
Emnet legger særlig vekt på regionens geografi og omgivelsene, med særlig
fokus på villmarksliv, miljøvern, kysttradisjon og urfolks kultur, og hvordan

Internasjonalt
semester
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Emnet er et
valgemne

forhold her påvirker barndom og læring. Emnet setter kulturelle forhold I
kontrast, og utvikler både studentenes oppmerksomhet på deres egen
kultur, så vel som på andre kulturers holdninger til barndom og læring.

Kunst, kultur og
kreativitet 2 –
fordypning

Fordypningen bygger på kunnskapsområdene BULL og KKK1, og bidrar til
faglig progresjon og økt kompetanse med relevans for
barnehagelærerrollen i barnehagen. Kunstfaglig, kulturfaglig og estetiske
praksiser i barnehagen utgjør kjernen i emnet og består av fagene drama,
forming, norsk musikk og pedagogikk.

deltid
BLU2001

Kyndig kunstpedagogisk veiledning er sentralt i barns kreative prosesser og
aktuelt for både fordypning og progresjon. Emnet fokuserer på verdien av
kunstfaglig arbeid i barnehagen som del av barns danning og
identitetsutvikling, på tvers av kulturer og tradisjoner.

Bacheloroppgave

Emnet er en obligatorisk del av barnehagelærerutdanningen og omfatter
innsikt, kunnskaper og ferdigheter som skal bidra til at studenten blir
bevisst sitt ansvar som kunnskapsperson i profesjonsutøvelsen, og hvilken
rolle FoU-virksomhet spiller for utvikling av barnehagefeltet. Innholdet i
oppgaven skal være profesjonsrettet, og knyttet til barnehagen som
pedagogisk institusjon og barnehagelærerens profesjonsutøvelse.
Studenten skal gjennom arbeid med bacheloroppgaven planlegge og
gjennomføre en selvstendig undersøkelse med selvvalgt problemstilling.
Oppgaven skal gi teoretisk innsikt og praktisk øvelse i vitenskapelig arbeid i
tråd med vitenskapelige, forskningsmetodiske og forskningsetiske krav.
Oppgaven skal forankres i profesjonsfaget pedagogikk, og bygge på
kunnskap fra ett eller flere kunnskapsområder, og/eller fordypningen.
Faglig innhold: FoU og barnehagelæreren som kunnskapsutvikler,
Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk, Forskningsdesign planlegging og gjennomføring av FOU- arbeid/ bacheloroppgaven,
Datainnsamling og analyse av datamaterialet, Kvalitet i FoU-arbeid,
Rapportskriving og formidling

Emnet er
obligatorisk
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Friluftsliv*

Estetisk fordypning*

Nordic persp

x

x

KKK2

har bred kunnskap om hvordan barns
danning foregår, om moderne barndom,
barnekultur, barns ulike oppvekstvilkår,
bakgrunn og utvikling i et samfunn preget av
språklig, sosialt, religiøst, livssynsmessig og
kulturelt mangfold.

x

MAME

x

x

Praksis

x

Bachelor

har bred kunnskap i pedagogikk og i
barnehagens fagområder, om ledelse og
tilrettelegging av pedagogisk arbeid og om
barns lek og læringsprosesser.

LSU

x

KKK

x

STM*

NHB*

har kunnskap om barnehager i Norge,
herunder barnehagens egenart, historie,
samfunnsmandat, lovgrunnlag og
styringsdokumenter.

BULL

SRLE*

I det følgende illustreres hvilke overordnede LUB som speiles i emneLUB
Begrunnelse for sammenheng finnes under tabellen.

KUNNSKAP
Kandidaten
K1

K2

K3

x

x

x
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K4

K5

K6

K7

har bred kunnskap om barns språkutvikling,
flerspråklighet, sosiale-, fysiske og skapende
utvikling og gryende digitale -, lese-, skriveog matematikkferdigheter.

x

x

har bred kunnskap om barns rettigheter og
om hva som kjennetegner et inkluderende,
likestilt, helsefremmende og lærende
barnehagemiljø.

x

x

skal ha kunnskap om barn i vanskelige
livssituasjoner, herunder kunnskap om vold
og seksuelle overgrep mot barn og hvordan
sette i gang nødvendige tiltak etter
gjeldende lovverk.
kjenner til nasjonalt og internasjonalt
forsknings- og utviklingsarbeid med relevans
for barnehagelærerprofesjonen og kan
oppdatere sin kunnskap innen fagområdet.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

FERDIGHETER
F1

Kandidaten kan bruke sin faglighet og
relevante resultater fra FoU til å lede og
tilrettelegge for barns lek, undring, læring,
og utvikling og til å begrunne sine valg.

x

x
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F2

kan vurdere, stimulere og støtte ulike barns
allsidige utvikling i samarbeid med hjemmet
og andre relevante instanser.

x

F3

kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek,
læring og formidling.

x

x

F4

kan vurdere, stimulere og støtte barns ulike
evner, og ta hensyn til barns ulike bakgrunn
og forutsetninger.

x

x

kan fremme kreative prosesser og kultur- og
naturopplevelser, med fokus på barns
skapende aktivitet, helhetlige læring og
opplevelse av mestring.

x

x

kan anvende relevante faglige verktøy,
strategier og uttrykksformer i egne
læringsprosesser, i pedagogisk arbeid, i
samhandling med hjemmet og relevante
eksterne instanser.

x

kan identifisere særskilte behov hos
enkeltbarn, herunder identifisere tegn på
vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn
av faglige vurderinger skal kandidaten kunne
etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglig
og tverretatlige samarbeidspartnere til
barnets beste.

x

F5

F6

F7

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
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F8

kan lede og veilede medarbeidere,
reflektere kritisk over egen praksis og
justere denne under veiledning.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F9
kan finne, vurdere og henvise til informasjon
og fagstoff og fremstille dette slik at det
belyser en problemstilling.

x

x

x

GENERELL KOMPETANSE
G1

G2

Kandidaten har innsikt i profesjonsetiske
problemstillinger, særlig knyttet til ansvar,
respekt og maktperspektiver.
kan planlegge, lede, gjennomføre,
dokumentere, og reflektere over pedagogisk
arbeid knyttet til barnehagens innhold og
oppgaver i tråd med etiske krav og
retningslinjer, og med utgangspunkt i
forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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G3

G4

G5

G6

mestrer norsk språk, både bokmål og
nynorsk, på en kvalifisert måte i
profesjonssammenheng.

x

kan trekke globale, nasjonale, regionale,
lokale og flerkulturelle perspektiver, preget
av respekt og toleranse, inn i barnehagens
arbeid.

x

har endrings- og utviklingskompetanse, kan
lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til
nytenkning og i innovasjonsprosesser for
fremtidens barnehage.

x

x

kan formidle sentralt fagstoff muntlig og
skriftlig, kan delta i faglige diskusjoner
innenfor utdanningens ulike fagområder og
dele sine kunnskaper og erfaringer med
andre.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Begrunnelser for hvordan studiets innhold og oppbygging gir grunnlag for at studentene oppnår
læringsutbyttet
Sentrale
deler

Utvalgte
overordnet
LUB

SRLE

Hvordan man legger til rette for at studentene skal oppnå

læringsutbyttet
G1 gjenspeiles i emnet SRLE under generell kompetanse

G1
I dette kunnskapsområdet legger man til rette for at studentene skal
oppnå læringsutbyttet gjennom følgende:
Forelesning og samtale om verdier, kombinert med gruppedialoger om
verdier (hvilke verdier betyr noe for meg, og hvordan passer de til
barnehagen).

BULL

K6, F4

K6 og F4 Gjenspeiles i BULL under kategoriene Kunnskap og Ferdigheter:
1. har kunnskap om barns væremåte, omsorg-, leke -, og læringsbehov,
i forskjellige livsfaser og overganger innad i barnehagen
2. kan utøve pedagogisk ledelse i arbeidet med å inkludere og
anerkjenne alle barns språklige erfaringer, være en bevisst
rollemodell og en samtalepartner som fremmer barns aktive
deltakelse, utvikling og danning
I dette kunnskapsområdet legger man til rette for at studentene skal
oppnå læringsutbyttet ved å:
1.
• Varierte undervisningsformer
• Egen temauka som berører temaet på våren med inviterte
eksterne forelesere innenfor emnet
• Refleksjonsseminar
• Pensumlitt på området
• kan utøve pedagogisk ledelse i arbeidet med å inkludere og
anerkjenne alle barns språklige erfaringer, være en bevisst
rollemodell og en samtalepartner som fremmer barns aktive
deltakelse, utvikling og danning
2.

•
•
•
•
•
•

STM

F6
G3

Variasjon i undervisningsformer
Pensumlitteratur om ledelse
Fokusere på tema omkring inkludering
Gjennomføre praktisk arbeid med barn både på campus og i
praksisperioder
Refleksjon, observasjon under praksisperioder spesielt ift.
inkludering av barn og egen profesjonsdannelse

1. F6 gjenspeiles i STM under Ferdighet:
mestre digitale verktøy for didaktiske og kommunikative formål og utvise
digital dømmekraft
2. G3 gjenspeiles i STM under Generell kompetanse:
mestre norsk muntlig og skriftlig (bokmål og nynorsk) og bruke språket
kvalifisert i profesjonssammenheng
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I dette kunnskapsområdet legger man til rette for at studentene skal
oppnå LUB gjennom følgende:
1. Som en del av vurderingen vil studenten arbeide med en digital
fortelling i forbindelse med pedagogisk dokumentasjon. Dette
arbeidet vil bli veiledet underveis.
2. Vurderingsformen Mappe (MA) med tilbakemelding underveis er
valgt spesielt for at studenten skal få arbeide med samme tekster
over tid og få veiledning i skriveprosessen.
KKK

F6, G5

F6 og G5 gjenspeiles i KKK under kategoriene Ferdigheter og Generell
kompetanse
I dette kunnskapsområdet legger man til rette for at studentene skal
oppnå LUB gjennom:
1. forelesninger og gruppearbeid i pedagogikk, deltakende
arbeidsformer i drama, forming og musikk, og studenters prosjekt
samt praksis.
2. tema for undervisning i pedagogikk, praksisforberedelser og praksis.
Studentene skal gjennomføre tverrfaglige prosjekt i drama, forming
og musikk hvor de oppnår LUB ved å lede en prosess fra idé til et
ferdig (og nytt) produkt.

NHB

K1

K1 gjenspeiles i NHB under kategorien Kunnskap
I dette kunnskapsområdet legger man til rette for at studentene skal
oppnå LUB: Ved hjelp av praksis i barnehage.
Ved aktiv bruk av barnehagens styringsdokument i teoretisk og praktisk
undervisning.

BO

F9, G6

1. F9 gjenspeiles i BO under kategorien Ferdigheter:
kan oppdatere seg faglig gjennom relevant teori og nyere forskning om
barnehage
2. G6 gjenspeiles i BO under kategorien Generell kompetanse:
kan ta et profesjonelt ansvar for å anvende og formidle vitenskapelig
kunnskap som grunnlag for utvikling av barnehagen
I dette emnet legger man til rette for at studentene skal oppnå LUB på
denne måten:
1. Arbeidsmåter: Studentene får som en del av emnet delta på
søkekurs på biblioteket, der de lærer hvordan de kan søke i
databaser etter litteratur. I forelesning drøftes hva som er
vitenskapelig litteratur, og hva som er god skikk for henvisninger til
litteratur.
2. Arbeidsmåter: studentene skal skrive en bacheloroppgave der de
skal drøfte egne funn på en vitenskapelig måte. På seminarer må de
muntlig legge fram sitt forskningsarbeid og sin problemstilling og
formidle hvordan de skal gå fram for å få svar på problemstillingen.
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MAME

G4, G5

G4 og G5 gjenspeiles i MAME under kategorien Generell kompetanse:
ha grunnleggende toleranse, interesse og respekt for barns og elevers
bakgrunn uansett kulturell, religiøs eller livssynsmessig tilhørighet.
kunne benytte sin faglige kunnskap kritisk, kreativt og reflekterende til synlig
flerkulturell pedagogikk i barnehage og skole

I dette emnet legger man til rette for at studentene skal oppnå LUB på
denne måten:
Gjennomgående tema, ekstern samling i Stockholm. Tekster i løpet av
samlingen. Ekstern samling er en undervisnings- og læringsmåte
hvor studenten/e og lærerne henter frem sin
faglighet og relasjonskompetanse i særlig grad. De eksterne
samlingene legger vekt på opplevelse, ansvar, profesjon, faglighet på høyt
nivå. Det kan være like viktig å være på teater som å delta i
refleksjonsseminarer, måltider, ekskursjoner og forelesninger. Studentene
må fordype seg i relevant litteratur som er valgt av faglærer, samt skrive
logg underveis.
Estetisk
fordypni
ng
BLU320

F4

F4 gjenspeiles i BLU320 under kategorien Ferdigheter:
kan samtale med barn om etiske og filosofiske spørsmål
I dette valgemnet legger man til rette for at studentene skal oppnå LUB på
denne måten:
•
•
•
•
•

Friluftsliv
BLU101
1

K2, K5

Undervise om temaet filosofisk samtale
Pensumlitt emnet
Øve seg på å ha slike samtaler student-student
Ha filosofiske samtaler med barn i barnehagen, del av et
arbeidskrav.
Refleksjon, observasjon under og etter praksisperioder rundt dette
emnet. Også med hensyn til egen rolle som barnehagelærer.

K2 og K5 gjenspeiles i BLU1011 under kategorien Kunnskap:
1. Kan redegjøre for sammenhengen mellom fysisk aktivitet, friluftsliv
og helse
2. Har kunnskap om natur-, friluftsliv- og gårdsbarnehager som en
pedagogisk ressurs
I dette valgemnet legger man til rette for at studentene skal oppnå LUB på
denne måten:
1. I dette læringsutbyttet inngår også kunnskap om ledelse og
tilrettelegging av pedagogisk arbeid spesielt rettet mot
fagområdene «Natur, miljø og teknologi» og «kropp, bevegelse, mat
og helse». Studentene tilegner seg denne kunnskapen gjennom
pensum og undervisning i emnet. Undervisningen består av
forelesning og refleksjon i grupper.
2. Studenten tilegner seg læringsutbyttet gjennom pensum og
undervisning i emnet. Undervisningen er både forelesning,
gruppearbeid og praktiske oppgaver hvor de må benytte teori for å
løse oppgavene. Læringsutbyttet har fokus på helsefremmende
barnehagemiljø.
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K3, K2
KKK2
BLU101
0

LSU 801

Nordic
NIP600

K3 og K2 gjenspeiles i BLU1010 under kategorien Kunnskap
I dette valgemnet legger man til rette for at studentene skal oppnå LUB på
denne måten:
Kunnskapsområdet omfatter det å se, forstå og verdsette barns estetiske
uttrykksformer, og hvordan studenten kan bli medskaper i en levende
barnehagekultur. Barnehagen utvikler sin kultur i nært samspill med ulike
aktører i kunst- og kulturfeltet i lokalmiljøet, og kunnskapsområdet
tydeliggjør barnehagelærerens ansvar for å gi barn tilgang til kulturelle
tradisjoner og aktuelle strømninger i kunst- og kulturliv.

F8 og G2

F5, G1

Ulike former for dokumentasjon av egne og barns skapende prosesser er
sentralt i emnet. Arbeidsformene i kunnskapsområdet vil variere mellom
forelesninger, diskusjoner, tema- og prosjektarbeid, presentasjoner,
ekskursjoner, veiledet individuelt- og gruppearbeid. Undervisningen
integrerer praktiske, didaktiske og teoretiske perspektiv og foregår både
tverrfaglig og fagdelt. Med utgangspunkt i praksiserfaringer vil studenten
utvikle evne til å reflektere og begrunne pedagogiske valg.
F8 og G2 gjenspeiles i LSU under kategorien Ferdigheter og Generell
kompetanse
Man legger til rette for at studentene skal oppnå LUB gjennom forelesning,
veiledning, gruppearbeid og gruppediskusjoner
F5 og G1 gjenspeiles i Nordic and International Perspectives on Teaching and
Learning under kategoriene Ferdigheter og Generell kompetanse:
1. organize outdoor related activities for pre-school children or pupils
2. be able to reflect upon one's own culture and other cultures'
perspectives on teaching and learning
I dette valgemnet legger man til rette for at studentene skal oppnå LUB på
denne måten:
1. gjennom relevant pensum, aktive lærings- og undervisningsformer,
veiledning fra faglærere og praksislærere, refleksjon rundt
læringsprosessen.
2. diskuterer og reflekterer over hvordan læringsbegrepet kan forstås
og hvordan dette har konsekvenser for barn og barndom I
barnehage og skole som institusjoner nasjonalt og internasjonalt

Infrastruktur, annet utstyr og støttefunksjoner
Nord universitet har egnede lokaler som undervisningsrom, grupperom, et meget godt
bibliotektjenestetilbud, samt administrative og tekniske tjenester. Dette gjelder spesielt for
studiested Bodø, Levanger og Nesna. Når det gjelder lokalitetene på Stokmarknes, studiested
Vesterålen, må infrastrukturen allikevel ikke sies å være tilfredsstillende, fordi vi mangler spesialrom
for å gjennomføre praktiske og skapende aktiviteter knyttet til undervisning i kunnskapsområdene
Kunst, kultur og kreativitet (KKK) og Natur, helse og bevegelse (NHB). I nevnte kunnskapsområder
skal det gjennomføres undervisning i fagene musikk, drama, forming, naturfag, ernæring og fysisk
fostring. Undervisningen i naturfag og fysisk fostring gjennomføres, i tillegg til i ordinære klasserom,
også utendørs i omgivelsene i gangavstand fra hovedbygget «Hurtigrutens hus». Det skal
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utredes om det kan være muligheter for å leie spesialrom på en nærliggende skole. Opptak
studiested Vesterålen skjer annet hvert år, neste gang høsten 2020. Fagene KKK og NHB gis oppstart
først høsten 2021, og i løpet av kommende studieår vil det igangsettes et arbeid for å skaffe
leieavtaler knyttet til egnede lokaliteter.
Vi har også sett et behov for å forbedre administrative rutiner for å øke kvaliteten på gjennomføringen
av studiet. I fjor scoret studentene i Vesterålen dårlig på studiebarometeret, og noe de var misfornøyd
med var kommunikasjon/oppfølging fra trinnkoordinator og ledelse. Et tiltak for å forbedre
kommunikasjonen mellom studentene og trinnkoordinator/studieleder og faglærere i Bodø var at den
stedlige administrative ansatte ble engasjert som trinnkoordinator. Dette ser ut til å være et vellykket
tiltak, som har ført til bedre kommunikasjon og økt fornøydhet hos studentene. Vi har også gått til
innkjøp av en del nytt utstyr for undervisning i kunnskapsområdene KKK og NHB på studiested
Vesterålen.
IT-tjenester ved Nord universitet
Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT) bistår fagmiljøene ved Nord universitet i
planleggingen og utviklingen av fleksible og nettstøttede studier. Ved hjelp av pedagogiske metoder
og digitale verktøy tilrettelegger kompetansesenteret for nettbaserte studier, produserer
videoforelesninger, legger til rette for nettbaserte studentaktiviteter, tilbyr kompetanseheving til
underviserne og gir råd og veiledning. Kompetanasenteret er en del av universitetets strategiske
satsing på fleksibel læring. Bachelor Barnehagelærerutdanning tilbys også som samlings- og nettbasert
studie. I noen grad vil derfor KOLT ha en sentral rolle i å støtte fagmiljøet i utarbeidelse av
videoforelesninger og nettbaserte studentaktiviteter.
Alle auditorier og undervisningsrom er utstyrt med pc, internettilgang og projektor. Alle studentene
ved Nord har en FEIDE identitet (Felles Elektronisk IDEntitet) Det innebærer at de har ett brukernavn
og passord til alle sine systemer. Nord er koblet til det nasjonale forskningsnettet gjennom Uninett og
har god båndbredde, tilgjengelighet og sikkerhet i nettverket. Vi har internt et nytt og moderne
trådløst nettverk med meget god dekning på campus og de desentraliserte studiestedene. Vi tilbyr
Eduroam til alle våre studenter. Det innebærer at studenter og ansatte fra øvrige universiteter og
høgskoler kan logge seg på Nords trådløse nettverk med sin egen konto. Tilsvarende kan våre studenter
logge seg på det trådløse nettet til UH-institusjonene som har EDUROAM (gjelder de fleste universitet
og høgskoler i Norge).
Nord er koblet til det nasjonale forskningsnettet gjennom Uninett og har god båndbredde,
tilgjengelighet og sikkerhet i nettverket. Vi har internt et nytt og moderne trådløst nettverk med god
dekning på campus og de desentraliserte studiestedene. Vi tilbyr EDUROAM wifi til alle våre studenter.
Det innebærer at studenter og ansatte fra øvrige universiteter og høgskoler kan logge seg på Nords
trådløse nettverk med sin egen konto. Tilsvarende kan våre studenter logge seg på det trådløse nettet
til UH-institusjonene som har EDUROAM (gjelder de fleste universitet og høgskoler i Norge).
For utskrift og kopiering har vi meget gode fasiliteter for både studenter og ansatte. Her har vi etablert
en løsning som heter ”Follow Me” som gjør at brukerne ved hjelp av student/ansattkort kan hente sin
utskrift hvor som helst på en sikker måte. Studentene har også mulighet for å skrive ut over det
trådløse nettverket fra egen pc. Studentene har tilgang til digitale bibliotekressurser uavhengig av
lokalisering. Hvis studentene får problemer relatert til studentmaskinene, kopi/utskrift eller det
trådløse nettverket kan de ta kontakt med Helpdesk.
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Nord benytter FSweb som en webportal for studenter og ansatte mot det studieadministrative
systemet. Systemet inkluderer muligheter for selvregistrering/endring av personalia via innlogging og
søknad om opptak direkte på nett. I tillegg kan man hente ut informasjon om eksamenskarakterer, giro
for semesteravgift, og grafisk grensesnitt over studentens individuelle utdanningsplan
Alle studentene har tilgang til Canvas som er et internett basert LMS (Learning Management System).
Canvas er et samhandlings- og publiseringssystem. Her er verktøy for å skrive tekster rett på nett,
tekster som studenten eller andre senere kan kommentere og jobbe videre på. Studenter og ansatte
kan også laste opp filer i html-format eller fra programmer som MS Excel, MS Word og OpenOffice.
Her kan studentene legge ut tekster eller føre diskusjoner som andre studenter og faglærer kan delta
i. Canvas brukes også i stor grad av faglærere for å legge ut informasjon og forelesningsnotater, samt
at studentene kan levere inn oppgaver elektronisk på disse sidene. Alle studentene har også tilgang til
Office 365. Dette gir studentene mulighet til å benytte en samhandlingsplattform som gir tilgang til
epost, mulighet for å dele og samarbeide om dokumenter, samt kommunisere med hverandre med
både lyd og bilde.
Studiet krever at studentene har grunnleggende IKT-ferdigheter, behersker standard programvare og
kan lære seg aktuelle applikasjoner til pedagogisk og didaktisk bruk. For å kunne gi støtte til dette gjør
vi ved studiestart ei kartlegging i forhold til digital kompetanse og opplæring ved behov.
Det gis generell innføring i bruk av Canvas og applikasjoner for nettmøter. For programvare knyttet til
obligatoriske arbeidskrav gis innføring koblet til disse. IKT er verktøy for læring og samhandling på lik
linje med de tradisjonelle. Da vil det være naturlig å bruke dem i tilknytning til oppgaver og arbeidskrav
både for å lære IKT, men mest for å gi gjøremålene motivasjon og pedagogisk kraft.
Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse anfører at teknologi "påvirker alle
aspekter av vår hverdag og har endret måten vi lærer, kommuniserer, underholder oss, finner
informasjon og tilegner oss kunnskap. Disse endringene er og vil i tiden fremover bli mer synlige på
alle nivåer i utdanningssystemet. Denne prosessen skaper nye utfordringer for lærerens
arbeidsmetoder i pedagogisk, didaktisk og administrativ sammenheng, elevenes digitale dannelse,
samt utvikling av deres fagkunnskaper og grunnleggende ferdigheter."
Videre i nevnte rammeverk: "Lærens rolle står sentralt i denne sammenhengen. For å være i stand til
å utvikle de grunnleggende ferdighetene og fagkunnskap hos elevene må lærere utvikle sin egen
profesjonsfaglige digitale kompetanse i lærerutdanningen og videre gjennom profesjonell læring og
utvikling i løpet av sin yrkeskarriere.
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§2-2(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal legges til rette for at
studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET BLU 1010 // BLU 1005

EMNE LUB FOR EMNET
(STP)

VALGT LÆRINGS- VALGT
VALGT
BEGRUNNELSE*
FORM
UNDERVISNINGS- VURDERINGS-FORM
FORM

Kunnskap
Drama, forming og
Kandidaten har
musikk
- har innsikt i hvordan fagene i
kunnskapsområdet bidrar til barns lek, Gruppearbeid
opplevelser, uttrykksformer, læring og
danning
Gruppebasert
- har kunnskap om barnekultur, samiske improvisasjon
kunst- og kulturtradisjoner, kulturelt
mangfold og kulturarv, og forståelse for Prosjektarbeid
hvordan kultur påvirker barns
uttrykksformer
Forestillingsarbeid
- har kunnskap om kommunikasjon,
dramatisk lek, samspill og formidling i
kunstfaglig arbeid
- har kunnskap om estetiske virkemidler,
arbeidsmåter, materialer,
instrumenter, verktøy og teknologi i
musikk, drama og forming

Drama - egen
lekbiografi
Forelesninger

Muntlig tilbakemelding VURDERINGSFORM
Demonstrasjon samt lage egne forløp for gitt målgruppe.
Arbeidskrav 1 –
Forarbeid til, veiledning under, og evaluering av praksis og
0/100 av karakter
etterarbeid.

Musikk rytmeverksted

Arbeidskrav 2 –
0/100 av karakter

Dramaforløp

Arbeidskrav 3 –
0/100 av karakter

Ferdigheter
- Kandidaten
kan anvende materialer, redskaper,
instrumenter, digitale verktøy og
teknikker i eget skapende arbeid, og
utforske disse sammen med barn i
planlagte og spontane situasjoner

Ansikt til ansikt

Forelesning ifb.
gruppearbeid
Drama
Gruppearbeid
Miniforestilling

Eksamen:
Mappe / min kreative
bok
60/100 av karakter
Praktisk
gruppeeksamen
40/100

Lekens dramaturgier – analyse av dramaturgiske tendenser
i dramatisk lek. Basert på aktuell forskning.
Gi oversikt om estetikk og estetiske aspekt i barns lek og
barnekultur.
Knyttes til egen og andres forskning om kommunikasjon og
metakommunikasjon, dramaturgi og estetikk.
Arbeidskravene ivaretar emnets tverrfaglige og estetiske
dimensjon gjennom utforsking av ulike uttrykksformer,
materialer og kunstpedagogiske metoder. I tillegg omfatter
arbeidskravene studentenes teoretiske forståelse og
fagdidaktiske tenkning. Tema- og prosjektarbeid er rettet
inn mot barn både i aldersgruppen 0-3 og 3-6 år.

Praktisk gruppeeksamen gjennomføres med en
barnegruppe. Her viser kandidatene et spekter av
Obligatorisk deltagelse ferdigheter i de ulike fagene, kreativitet og evne til
(OD), krav om 80%
samspill. Videre ivaretar eksamensformen også
tilstedeværelse ved
kommunikasjon og spontanitet i møte med barn og evne til
undervisning og
å legge til rette for barns møter med et mangfold av kunsttimeplanfestet
og kulturuttrykk.
aktivitet.
Samlet utgjør dette at vurderingsformene danner et godt
og bredt vurderingsgrunnlag. Obligatorisk deltakelse er
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-

-

-

kan legge til rette for barns møter med
et mangfold av kunst- og kulturuttrykk
fra fortid og nåtid
kan lede estetiske læringsprosesser
med og for barn, og ivareta barns egne
skapende uttrykk.
kan skape inne- og uterom som
inviterer barn til estetiske opplevelser,
læring, undring, fordypning, utforsking,
skaperglede og lek

nødvendig for å få innføring i KKK emnets uttrykk,
materialer og teknikker, samt i utvikling av
samspillsferdigheter med andre.

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan se barn som kompetente deltakere
på samfunnets kulturarena og sikrer
barns ytringer og demokratiske
rettigheter ved å fremme deres
estetiske uttrykksformer
- forstår barnehagelærerens betydning
som deltaker og rollemodell og evner å
inkludere alle barna i estetiske
læringsprosesser
- kan stimulere barns musiske væremåte
og livsmestring
- kjenner og kan bygge på
barnehageforskning og utviklingsarbeid
innen kunst, kultur og kreativitet.
Hvordan det legges til rette for at studentene kan ta en aktiv rolle:
Vi tar tidlig utgangspunkt i studentenes egne erfaringer fra lek og glede over å kunne leke. Den praktiske og på flere områder improvisatoriske tilnærmingen gir en tydelig
kobling til lek. Undervisning og læreprosesser har grunnleggende en praktisk tilnærming, slik at presentasjon av teori både knyttes til gruppearbeid og praktisk utforsking.
Løpende kontakt med fagutvalg åpner for å justere semesterplanen slik at den tilpasses studentenes innspill og f.eks. går grundigere inn på tema som ønskes bedre belyst
og kommentert.
De to multi-medieprosjektene for hhv. 0-3 og 3-6 åringer gir mulighet til å utvikle egne samspillferdigheter og kompetanse i interaktivitet med barn.

44

54/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor barnehagelærerutdanning - 18/03774-29 Reakkreditering 2019 - Bachelor barnehagelærerutdanning : Vedlegg 2 - Søknad om reakkreditering av Bachelor barnehagelærerutdanning - versjon 27.11.2019

Samfunn, religion, livssyn og etikk 2 BLU1002 // BLU1007
30 stp.

EMNE LUB FOR EMNET
(STP)
Kunnskap
- 1.har kunnskap om barnehagens
verdigrunnlag og hva dette innebærer i et
flerkulturelt samfunn, samt kunnskap om
samiske kulturer, samiske
fortellertradisjoner og urfolks rettigheter.
-

-

-

VALGT LÆRINGSFORM

VALGT
VALGT VURDERINGS-FORM
UNDERVISNINGSFORM

Forelesning,
gruppearbeid,
gruppepresentasjon
(forts. nedover)

Ansikt-til-ansikt
(Gjelder
gjennomgående
bortsett fra
veiledning på nett).

Forelesning, case og
rollespill.
Forelesning,
gruppearbeid,
gruppepresentasjon
2.har kunnskap om samfunnsutvikling med (forts. nedover)
vekt på velferdsstaten, barndom,
barnehage og familie i historisk, nåtidig og Forelesning,
gruppearbeid, arbeid
framtidig perspektiv.
med dialoger. Bruk av
3.har kunnskap om en bærekraftig utvikling, filosofisk samtale
med barn.
mangfold, likeverd, likestilling og sosial
ulikhet.
1..har kunnskap om barns språkutvikling i
flerspråklige og flerkulturelle perspektiv

-

4.har kunnskap om barn i vanskelige
livssituasjoner

Forelesning,
gruppearbeid etisk
analyse, casebasert.

-

5.har kunnskap om kristen tro og kulturarv,
om de øvrige verdensreligionene, andre
livssyn og filosofi, samt kunnskap om
skjønnlitteratur og sakprosa for barn,
moderne tekst- og mediekulturer og
sjangrer fra muntlige fortellertradisjoner.

Forelesning,
gruppearbeid, arbeid
med dialoger,
rollespill (Den
vanskelige samtalen).

BEGRUNNELSE*

Obligatorisk deltagelse (OD), krav om 80% LÆRINGSFORM, og
tilstedeværelse ved undervisning og
UNDERVISNINGSFORM
timeplanfestet aktivitet.
Ansikt-til-ansikt undervisning,
hvor det legges vekt på
Obligatorisk deltakelse (OD), krav om
kombinasjoner av forelesninger,
100% tilstedeværelse i praksis.
gruppearbeid, dialoger,
casebaserte studier og rollespill.
Praksis (PR/P) vurderes til bestått/ikke
Begrunnelse:
bestått.
Dette bidrar til variasjon, og har
til hensikt å skape engasjement
Arbeidskrav i praksis, utdypes i Plan for
og bedre forståelse. Forelesning
praksis.
og pensum, danner de tematiske
Arbeidskrav 2 (AK), muntlig presentasjon i rammene for timen, mens
grupper.
gruppearbeid og dialoger bidrar
til at studentene selv får
Vurderes til godkjent/ikke godkjent, settes
mulighet til å formulere sin
som vilkår for å få endelig karakter i
kunnskap. Gruppearbeid bidrar
emnet.
også til øvelser i samspill, som
Sammensatt vurdering (SV):
har relevans for profesjonen. Det
Oppgave (OP/O), 5 sider, høstsemesteret er en begrunnelse som gjelder de
(heltid), vårsemesteret (deltid). Gradert
fleste punkter i SRLE, som i seg
vurderingsskala A-F. Vektes 40/100.
selv er et relativt tungt teoretisk
emne. (forts. nedover).
Skriftlig skoleeksamen (SK/S), 6 timer,
Arbeidskrav 1 (AK),

vårsemesteret (heltid), andre
høstsemester (deltid). Gradert
vurderingsskala A-F. Vektes 60/100.

(Kunnskap punkt 4): Det legges
vekt på rollespill i temaet om
barn i vanskelige situasjoner.
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-

6.har kunnskap om etisk grunnlagstenkning
og profesjonsetikk, barns rettigheter og
lovgivning, forskrifter og internasjonale
konvensjoner som regulerer arbeidet i
barnehagen

Ferdigheter
-

1.kan praktisere, begrunne og formidle
innholdet i barnehagens samfunnsmandat
og verdigrunnlag

-

2.kan reflektere kritisk over egne verdier,
holdninger og væremåter, være bevisst
asymmetriske maktforhold i arbeidet, og
handle i tråd med barnehagens
formålsbestemmelse

-

3.kan formidle fortellinger fra samiske og
andre kulturer, og legge til rette for språklig
utforskning i et inkluderende og variert
læringsmiljø. Samt i samarbeid med
hjemmene tilrettelegge for markering av
høytider og merkedager i barnehagen
.
4kan observere, vurdere, legge til rette for
og støtte barns språklige- og tekstlige
utvikling i lys av barnehagens pedagogiske
virksomhet

-

5.kan se barns undring og samtale med barn
om etiske, religiøse, filosofiske og
livssynsmessige spørsmål

Begrunnelse: Det er et poeng for
dette emnet at studentene ikke
bare får teoretisk kunnskap, men
også får kjenne på kroppen
hvordan dette kan erfares i
praksis. Studentene får også dele
sine erfaringer i etterkant.
(Kunnskap punkt 6): Det legges
vekt på bruk av etikk knyttet til
relevante caser, og en vesentlig
del av undervisningen er
dialogbasert. Begrunnelse: Etikk
og yrkesetikk oppfattes ofte som
teoretiske perspektiver, men det
er vesentlig at studentene får
samtale om emnet for å kunne se
at det også handler om praksiser.
En ren forelesning vil forsterke
inntrykket av at dette bare
handler om teori, men ved å
knytte dette til caser og dialoger,
får studentene mulighet til å
reflektere over
barnehagelærerens praksis (jf.
Også punkt 1 og 2 under
ferdigheter).Bgrunnelse: Jf punkt
over.
Begrunnelse: Det er vesentlig at
studentene får en forståelse for
dette emnet i praksis, og det er
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-

6.kan legge til rette for rike lekemiljø som
fremmer barns medvirkning og
demokratiske danningsprosesser

Generell kompetanse
-

1.kan identifisere etiske utfordringer i
barnehagens dagligliv, reflektere kritisk
over disse og begrunne sine handlingsvalg

-

2.har tilegnet seg et faglig og profesjonelt
grunnlag for å kunne arbeide tverrfaglig og
tverretatlig i barnehagen
kan samarbeide med barnehagens
personale, barn og barns foresatte

-

-

3.kan gi veiledning i etiske spørsmål til barn
og personale med ulik bakgrunn med sikte
på å skape inkluderende fellesskap

-

4.har evne til å se sammenhenger mellom
individ, gruppe, nærmiljø og samfunn og
relatere disse sammenhengene til praksis

derfor nødvendig å se
sammenhengen mellom teori og
praksis. Studentene må være
forberedt på barns spontane
undring, og også spørsmål som
kan være vanskelige.
Begrunnelse: (Jf. Tidligere punkt).
Begrunnelse: punktene under
generell kompetanse fins også i
kunnskap og ferdigheter. For å
kunne formidle kunnskap,
ferdigheter og kompoetanse,
veksles det mellom teoretiske
forelesning, gruppeoppgaver, og
praktiske øvelser.
VURDERINGSFORM
Hvordan valg av eksamensform
legger grunnlag for at
studentene oppnår LUB; samt
gjør det mulig for fagmiljøet å
måle om studentene har
oppnådd LUB:
HJ-hjemmeeksamen- er valgt ut
fra at dette er en teoribasert
eksamen med utgangspunkt i en
gitt profesjonsfaglig utfordring.
Eksamensformen synliggjør
studentenes evne til å analysere
utfordringen ut fra relevant
lærings-og motivasjonsteori, og
der de også må begrunne egen
plan for å løse utfordringen på
samme måte. Vurderingsformen
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vil hjelpe fagmiljøet å vurdere
om studenten har oppnådd blant
annet følgende læringsutbytte:
Kan orientere seg i faglitteratur,
reise relevante problemstillinger,
undersøke og drøfte disse kritisk
og utvikle sin egen faglige
praksis.
En fagoppgave som studentene
fordyper seg i selvvalgt tema, og
en skriftlig skoleeksamen som
legger særlig vekt på det
profesjonsrettede. Fagoppgaven
legger også vekt på akademisk
tekstarbeid.

Hvordan det legges til rette for at studentene kan ta en aktiv rolle:
Undervisningen kombinerer gjennomgående forelesninger med studentaktive læringsformer.
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Barns utvikling .lek og læring 30 stp. BLU 1001 og 1006

EMNE LUB FOR EMNET
(STP)

VALGT LÆRINGS- VALGT
VALGT VURDERINGSFORM
UNDERVISNINGS- FORM
FORM

Kunnskap
Refleksjonsgrupper Undervisning:
Kandidaten
Summegrupper
Forelesning
- har kunnskap om barns utvikling,
herunder barn med behov for særskilt praktisk arbeid i ansikt-til-ansikt
grupper
Gruppearbeid
omsorg og oppfølging
- har kunnskap om hvordan fagene i
Læringsaktiviteter
kunnskapsområdet bidrar til barns
i klasserom,
lek, opplevelser, uttrykksformer,
utendørs og i
språk, læring og danning
gruppe-/
- har kunnskap om lek som fenomen i lokalmiljøet.
Individuelt
seminararbeid
barndommen og som en arena for
selvstendig arbeid,
utforsking, vennskap og samspill
gruppearbeid,
mellom barn
prosessarbeid,
- har kunnskap om observasjon og
ekskursjoner og Didaktisk arbeid i
pedagogisk dokumentasjon som
praktisk arbeid. forbindelse med
forutsetning for didaktisk arbeid
praksis
- har kunnskap om barns væremåte,

-

omsorg-, leke -, og læringsbehov, i
forskjellige livsfaser og overganger
innad i barnehagen
har kunnskap om samiske perspektiv
på barndom

Ferdigheter
Kandidaten
- kan observere, planlegge, grunngi
samarbeid om og reflektere over
pedagogisk arbeid i lys av
praksiserfaringer, teori og forskning,

BEGRUNNELSE*

For å ivarets LUB må studentene arbeide på ulike måter.
Obligatoriske arbeidskrav som også er forankret i
praksis fra barnehage er valgt. Dette er praktiske
arbeidsoppgaver der studentene viser sine praktiske
ferdigheter.Refleksjoner over egen rolle er også del av
arbeidet. Emner krever praktisk deltakelse og aktivt
samarbeid hvor de engasjerer seg og deltar i
gruppearbeid og diskusjoner i klasseroms prosesser for
å oppnå læringsutbyttene. Refleksjon over pedagogisk
arbeid i barnehagen og egen profesjonsutøvelse.
Gjennom at studentene får undervisning samt praktisk
undervisning/ og praksis i praksisbarnehagen vil
studentene få innblikk i fagområdene og kunne tilegne
seg ferdigheter knyttet til refleksjon over emnet. Bruk
av aktuell teori og forskning i undervisningen stimulerer
til didaktisk refleksjon hos studentene, noe som fører til
utviklet innsikt og kompetanse om interaksjonens
betydning for barnehagen som læringsarena og
studentens bevissthet rundt ledelse. Gjennom
undervisning gjøres studentene i stand til å forankre
teori og praksis.
Obligatorisk deltakelse i praksis og timeplanfestet
undervisning. Gjennom undervisning gjøres studentene
i stand til å forankre teori og praksis.Dette er også valgt
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-

-

-

-

-

og inkludere barns perspektiv i dette
arbeidet.
kan skape, delta i og opprettholde
omsorgsfulle relasjoner og vise evne
og vilje til innlevelse og anerkjennelse
kan lede pedagogiske prosesser,
formidle, stimulere barns
nysgjerrighet, undring og skapende
uttrykk med særlig vekt på estetiske
arbeids-, og uttrykksformer
kan legge til rette for pedagogiske
prosesser der en støtter barns
utvikling, nysgjerrighet og bidra til
trivsel, glede og mestring i et trygt og
utfordrende leke- og læringsmiljø
kan utøve pedagogisk ledelse i
arbeidet med å inkludere og
anerkjenne alle barns språklige
erfaringer, være en bevisst
rollemodell og en samtalepartner som
fremmer barns aktive deltakelse,
utvikling og danning
har begynnede profesjonsfaglig digital
kompetanse

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan utvise begynnende profesjonelt
skjønn gjennom å analysere og
reflektere kritisk over egne handlinger
i samspill med barn, personale og
foresatte, og vise evne til å formulere
og videreutvikle sin pedagogiske
kunnskap

AK1 – Skriftlig individuell for at studenten skal kunne være en aktiv deltaker i
oppgave med vekt på
egen læringsprosess
estetisk arbeids- og
uttrykksformer i
barnehagen. Vekting 0/100
Deltakelse og gjennomføring av egen aktivitet i
barnehagen og sammen med medstudenter er med på
å trene opp studentenes ferdigheter og forståelse og
AK2 - Skriftlig individuell
gjenspeiles i LUB for emnet. Aktiv deltakelse, felles
faglig refleksjonsoppgave
om barns utvikling og lek. refleksjon, bidrar til ny kunnskap i praksisfellesskapet.
Vekting 0/100

Obligatorisk deltagelse
(OD), krav om 80%
tilstedeværelse ved
undervisning og
timeplanfestet aktivitet.
0/100 vekting.

Obligatorisk undervisning og timeplanfestet aktivitet er
av betydning for å få aktive deltakere som deltar inn i
egen læringsprosess.

Den skriftlige eksamen dokumentere den nødvendige
teoretiske kunnskapen LUB tilsier jfr. LUB,. Denne ved
siden av mappeinnlevering (hjemmeeksamen) skal vise
at studenten kan anvende den teoretiske kunnskapen i
praktisk arbeid.

Sammensatt vurdering
(SV):
Skriftlig skoleeksamen
(SK/S), 4 timer, Gradert
vurderingsskala AF. Vektes 50/100.
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-

-

kan vise grunnleggende
demokratiforståelse, toleranse,
interesse og respekt for forskjellighet
og barns særegne behov og
læringsmuligheter uansett alder,
sosialt, kulturelt, religiøst eller
livssynsbasert tilhørighet
viser evne til å lede allsidig
pedagogisk arbeid, med hovedvekt på
barns utvikling, danning, lek og læring

Hjemmeeksamen (HJ/H)
Gjennomføres individuelt.
Oppstart mandag kl. 09.00innlevering til fredag kl.
14.00 Vekting 50/100

Hvordan det legges til rette for at studentene kan ta en aktiv rolle:
Forventningsavklaring med studenter i start av studieåret. Gjennomgå,bli enige om hvordan undervisningen bør skje for størst læringseffekt. Benytte seg av muntlig
evalueringsøkter fra studenter etter gjennomførte undervisingsøkter. Klassens time der studentene bringer med seg klassens evaluering i fh. til læringsmiljø. Gi valg og
variasjon i undervisningsformene, tilpasset den enkelte klasse og student behov. Tillitsvalgt jevnlig dialog med studieleder.
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Bachelor 15 stp. BLU2004 // BLU2002

EMNE LUB FOR EMNET
(STP)

VALGT
VALGT
VALGT
BEGRUNNELSE*
LÆRINGS- UNDERVISNINGS- VURDERINGSFORM
FORM
FORM

Kunnskap:
Arbeid med forelesninger,
- kunnskap om og forståelse for
bachelor- seminararbeid,
betydningen av FoU-virksomhet for oppgaven studentframlegg,
utvikling av egen profesjonsidentitet
Kurs i litteratursøk
som kunnskapsperson og for
og EndNote.
barnehagefeltet generelt
- har grunnleggende kunnskap om
Veiledning
sentral vitenskapsteori,
forskningsmetoder og
forskningsetikk med relevans for
studier av profesjonell virksomhet i
og omkring barnehage
- har kunnskap om prosesser knyttet
til innsamling og analyse av
datamateriale
- har inngående kunnskap om og
innsikt i bacheloroppgavens tema
- har oppdatert kunnskap om norsk og
internasjonal forskning innenfor
barnehageområdet
Ferdigheter:
- Kandidaten kan oppdatere seg faglig
gjennom relevant teori og nyere
forskning om barnehagen
- kan kritisk reflektere og vurdere
teoretisk og empirisk kunnskap som
grunnlag for profesjonell
yrkesutøvelse i barnehagen

Obligatorisk
BEGRUNNELSE LÆRINGSFORM
arbeid 1 (OA),
Hvordan gir arbeid med bacheloroppgaven, veiledning og gruppearbeid
skriftlig
grunnlag for at studentene oppnår læringsutbytte?
innlevering
problemstilling
Arbeidet med bacheloroppgaven er et prosessarbeid som krever at
og tidsplan.
studentene planlegger og gjennomfører en undersøkelse i forhold til en
Vurderes til
selvvalgt problemstilling, knyttet til barnehagelærerens profesjon. Dette
bestått/ikke
krever at studenten søker etter, og setter seg inn i, aktuell forskning på
bestått, settes
feltet. I prosessen kan studenten tilegne seg kunnskap om hvordan
som vilkår for å
forskning kan ha betydning for innholdet i barnehagen, og også lære om og
få gå opp til
gjennomføre innsamling av data på en vitenskapelig måte. Studenten skal i
eksamen (levere
metodedelen i bacheloroppgaven kritisk vurdere framgangsmåten i sitt egen
bacheloroppgave
prosjekt, og deretter drøfte sine egne funn ved å se det i forhold til relevant
n).
teori og tidligere forskning.
Obligatorisk
Studentene skal i prosessen med å skrive bacheloroppgaven ha regelmessig
arbeid 2 (OA),
veiledning på oppgaven. Studentene får tilbakemelding på delarbeider
fremlegg av
(arbeidskrav: problemstilling med tidsplan og prosjektbeskrivelse).
foreløpig
Veiledningen foregår som et prosessarbeid som går fram og tilbake mellom
prosjektbeskrivel
student og veileder. Veileder skal være med på å sikre at studentens arbeid
se på
er tilfredsstillende gjennomført både vitenskapelig og etisk, og skal
veiledningssemin
godkjenne informasjonsskriv som sendes ut til aktuelle deltakere i
ar. Vurderes til
prosjektet, samt sikre at studenten søker NSD, personvern for forskning, om
bestått/ikke
tillatelse til å gjennomføre prosjektet, dersom det er nødvendig. Veiledere
bestått, settes
skal også godkjenne eventuell intervjuguide. Studenten skal aktivt søke
som vilkår for å
få gå opp til
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-

-

kan drøfte og analysere en
barnehagefaglig problemstilling
kan identifisere, planlegge og
gjennomføre et selvstendig arbeid
over tid i tråd med vitenskapelige,
metodiske og forskningsetiske krav
kan formidle kunnskap på en faglig,
akademisk og etisk forsvarlig måte
både muntlig og skriftlig

Generell kompetanse:
- Kandidaten kan vise kunnskap om og
innsikt i praktiske, faglige og
pedagogiske utfordringer i
barnehagens virksomhet
- kan vise et faglig engasjement i
aktuelle og relevante
problemstillinger om barnehagen og
barnehagelærerprofesjonen
- kan bruke ny kunnskap til å utvikle
seg selv som kunnskapsutvikler,
profesjonen og barnehagen
- kan ta et profesjonelt ansvar for å
anvende og formidle vitenskapelig
kunnskap som grunnlag for utvikling
av barnehagen

eksamen (levere veiledning og drøfte utfordringer med veileder. Dette legger til rette for at
bacheloroppgave studenten skal oppnå følgende læringsutbytter:
n).
kunnskap om og forståelse for betydningen av FoU-virksomhet for utvikling
Obligatorisk
av egen profesjonsidentitet som kunnskapsperson og for barnehagefeltet
arbeid 3 (OA),
generelt
prosjektbeskrivel
se (3-5 sider).
Vurderes til
har kunnskap om prosesser knyttet til innsamling og analyse av
bestått/ikke
datamateriale
bestått, settes
som vilkår for å har inngående kunnskap om og innsikt i bacheloroppgavens tema
få gå opp til
eksamen (levere kan drøfte og analysere en barnehagefaglig problemstilling
bacheloroppgave
kan identifisere, planlegge og gjennomføre et selvstendig arbeid over tid i
n).
tråd med vitenskapelige, metodiske og forskningsetiske krav
Oppgave (OP/O),
UNDERVISNINGSFORM
bacheloroppgave
, vurderes etter Hvordan gir forelesninger, seminararbeid, studentframlegg, og kurs i
nærmere
litteratursøk og EndNote grunnlag for at studentene oppnår
bestemte
læringsutbytte?
kriterier jfr.
Retningslinjer for Undervisningen er delt inn i bolker som er tilpasset hvor studentene er i
bacheloroppgave prosessen med oppgaven:
n ved
barnehagelæreru Første bolk handler om forskningens betydning for barnehagens innhold og
utvikling, og gjennomgår nyere forskning på/i barnehage i norsk og
tdanningen.
internasjonal kontekst. Andre bolk gjennomgår rammene for å skrive en
Gradert
vurderingsskala bacheloroppgave og om de ulike leddene i prosjektet, hvordan utforme en
problemstilling og skrive en prosjektbeskrivelse. Tredje og fjerde bolk
A-F. Vektes
handler om vitenskapsteori, etikk og metoder. Femte bolk handler om
100/100.
analyse av datamaterialet og drøfting av funn. I forelesninger legges det
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Obligatorisk
deltagelse (OD),
krav om 80%
tilstedeværelse
ved undervisning
og
timeplanfestet
aktivitet.

vekt på dialog med studentene, og dilemmaer dras opp for drøftinger. Det
legges til rette for at studentene skal oppnå følgende læringsutbytte:
har grunnleggende kunnskap om sentral vitenskapsteori, forskningsmetoder
og forskningsetikk med relevans for studier av profesjonell virksomhet i og
omkring barnehage
kan vise et faglig engasjement i aktuelle og relevante problemstillinger om
barnehagen og barnehagelærerprofesjonen

Obligatorisk
Kandidaten kan oppdatere seg faglig gjennom relevant teori og nyere
veiledning, mini
forskning om barnehagen
mum 2
obligatoriske
VURDERINGSFORM
veiledninger med
veileder. Vurdere Hvordan gir innlevering av problemstilling med tidsplan, foreløpig
prosjektbeskrivelse, prosjektbeskrivelse og innlevering av bacheloroppgaven
s til
grunnlag for at studentene oppnår læringsutbytte? Vil man kunne måle at
godkjent/ikke
godkjent, settes studenten oppnå LUB ved å velge gitt vurderingsform?
som vilkår for å
få gå opp til
eksamen.

Som nevnt er arbeidet et prosessarbeid som foregår over tid. For å sikre
studentenes læringsprosess og arbeidet med oppgaven, vurderes og drøftes
deler av arbeidet av/med veileder. Vurderingsformene er valgt for å sikre
studentenes progresjon med arbeidet. Sluttproduktet; bacheloroppgaven
vurderes ut fra fastsatte krav til bacheloroppgaven, som henger sammen
med emnets læringsutbyttebeskrivelser, og man kan dermed måle hvordan
studentene oppnår læringsutbyttebeskrivelsene knyttet til emnet. Blant
annet kan faglærere vurdere om følgende læringsutbyttebeskrivelser er
oppnådd:
Kandidaten kan vise kunnskap om og innsikt i praktiske, faglige og
pedagogiske utfordringer i barnehagens virksomhet
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kan ta et profesjonelt ansvar for å anvende og formidle vitenskapelig
kunnskap som grunnlag for utvikling av barnehagen
kan formidle kunnskap på en faglig, akademisk og etisk forsvarlig måte både
muntlig og skriftlig

Hvordan det legges til rette for at studentene kan ta en aktiv rolle:
Studentene får komme med tilbakemeldinger til faglærere gjennom at trinnmøter arrangeres på hver samling. Studentene får også være med på å bestemme hvilken
form seminarene skal ha. Det oppfordres til drøftinger i timene, og det legges opp til gruppearbeid med oppgaver i etterkant av forelesninger. Studentene støttes til å
gjennomføre bachelorprosjektet som et selvstendig arbeid, i samarbeid med sin veileder, og må selv sette seg inn i retningslinjer for å melde prosjektet til personvern for
forskning/NSD, utforme informasjonsskriv og intervju/observasjonsguide, og gjennomføre undersøkelsen. Innledningsvis i emnet drøfter faglærer med studentene
hvordan de kan planlegge arbeidet med oppgaven for å klare å sluttføre arbeidet innen fristen.
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Språk Tekst og Matematikk (20 stp) BLU1004 // BLU1009

EMNE LUB FOR EMNET
(STP)

VALGT
LÆRINGSFORM

KUNNSKAP
Forelesning,
Kandidaten skal ha
gruppearbeid,
- grunnleggende kunnskap om
selvstendig
språk-, tekst- og
arbeid,
matematikkmiljøets betydning prosessarbeid,
for alle barns lek og deltakelse i praktisk arbeid
hverdagsaktiviteter
- grunnleggende kunnskap om
lekens og samtalens betydning
for barns teksterfaringer, språkog matematikkutvikling og
hvordan språk og matematikk
brukes som verktøy for
utforskning og tenkning
- kunnskap om estetiske og
kroppslige aspekter ved barns
språklige og matematiske
utvikling
- kunnskap om barns undring og
utforskende arbeidsmåter knyttet
til språk og matematikk
- kunnskap om barns matematiske
utvikling, herunder utvikling av
tallforståelse, romforståelse og
geometriforståelse
- kunnskap om måling og telling på
samisk

VALGT
VALGT VURDERINGS- BEGRUNNELSE*
UNDERVISNINGS- FORM
FORM
Ansikt-til-ansikt

Mappe (MA) bestående
av tre deler
VURDERINGSFORM
Hvorfor: Vurderingsformen Mappe (MA) med tilbakemelding
1. Digital fortellin underveis er valgt spesielt for at studenten skal få arbeide med
g, pedagogisk
samme tekster over tid og få veiledning i skriveprosessen. Dette vil
dokumentasjon
hjelpe studenten i å oppnå læringsutbyttet
2. Didaktisk
• mestre norsk muntlig og skriftlig (bokmål og nynorsk) og
oppgave, nynorsk
bruke språket kvalifisert i profesjonssammenheng
3. Faglig innlegg, Det faglige innholdet i mappeoppgavene er valgt for å kunne
skriftlig og muntlig, vurdere om studenten har oppnådd flere av LUB-ene, mer spesifikt
bokmål, i grupper
• kunnskap om barns matematiske utvikling, herunder
utvikling av tallforståelse, romforståelse og
Det gis tilbakemelding
geometriforståelse
på hvert arbeid
• mestre digitale verktøy for didaktiske
underveis. Studenten
og kommunikative formål og utvise digital dømmekraft
leverer til slutt samlet
• veilede, lede og kritisk reflektere over arbeidet med språk,
mappe og mappen
tekst og matematikk i barnehagen, herunder bruk av
gis en samlet
kartlegging
karakter (A-F).
UNDERVISNINGSFORM
Obligatorisk deltagelse Undervisningsformen ansikt-til-ansikt er valgt for at faglærerne skal
(OD), krav om 80%
kunne lede læringsarbeidet og også legge til rette for at studenten
tilstedeværelse ved
blir presentert for aktuell forskning i undervisningen. Dette vil
undervisning og
hjelpe studenten til kunnskap som kan være vanskelig å tilegne seg
timeplanfestet aktivitet. på egenhånd. Dette gjelder spesielt læringsutbyttene
•

kunnskap om barns undring og utforskende
arbeidsmåter knyttet til språk og matematikk

LÆRINGSFORM
Forelesninger vil eksponere studenten for aktuell forskning og
teoretiske perspektiver. Gruppearbeid bidrar til et utviklende
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FERDIGHETER
Kandidaten skal kunne
- observere, vurdere, legge til rette
for og støtte barns språklige-,
tekstlige- og matematiske
utvikling i lys av barnehagens
pedagogiske virksomhet
- være en bevisst språklig
rollemodell og samtalepartner
som fremmer barns aktive
deltakelse, utvikling og danning
- skape et inkluderende og variert
leke- og læringsmiljø for
matematisk og
språklig utforskning, fortelling og
høytlesing og sikre mangfold i
barns tekstopplevelser
og lesefellesskap
- veilede, lede og kritisk reflektere
over arbeidet med språk, tekst og
matematikk i barnehagen,
herunder bruk av kartlegging
- bruke skjønnlitteratur og
sakprosa for barn, moderne
tekst- og mediekulturer, på norsk
og samisk, i lek og læring
- mestre digitale verktøy for
didaktiske
og kommunikative formål og
utvise digital dømmekraft

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten skal kunne
- delta aktivt og kritisk i samtidens
barnehagefaglige diskusjoner

læringsmiljø og studentaktiv læring. For eksempel vil et
gruppeprosjekt innenfor temaet overgang barnehage/skole bidra
til læringsutbyttet
• ta ulike perspektiv i forbindelse med overgangen
barnehage/skole
Mange av LUB-ene omhandler praktisk kunnskap og praktiske
ferdigheter som tilegnes gjennom praktisk arbeid og refleksjon.
Dette gjelder
•

kunnskap om estetiske og kroppslige aspekter ved barns
språklige og matematiske utvikling

•

kunnskap om barns undring og utforskende
arbeidsmåter knyttet til språk og matematikk
observere, vurdere, legge til rette for og støtte barns
språklige-, tekstlige- og matematiske utvikling i lys av
barnehagens pedagogiske virksomhet
være en bevisst språklig rollemodell og samtalepartner
som fremmer barns aktive deltakelse, utvikling og
danning
skape et inkluderende og variert leke- og læringsmiljø for
matematisk og språklig utforskning, fortelling og
høytlesing og sikre mangfold i barns tekstopplevelser
og lesefellesskap
veilede, lede og kritisk reflektere over arbeidet med språk,
tekst og matematikk i barnehagen, herunder bruk av
kartlegging
bruke skjønnlitteratur og sakprosa for barn, moderne
tekst- og mediekulturer, på norsk og samisk, i lek og
læring
utøve pedagogisk ledelse i arbeidet med å inkludere og
anerkjenne alle barns språklige, tekstlige og matematiske
erfaringer

•
•
•

•
•
•

VURDERINGSFORM
Hvorfor: Vurderingsformen Mappe (MA) med tilbakemelding
underveis er valgt spesielt for at studenten skal få arbeide med
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-

-

-

-

knyttet til språk, tekst og
matematikk, samt drøfte etiske
og faglig-pedagogiske
problemstillinger med
personalet, foresatte og eksterne
samarbeidspartnere
ta ulike perspektiv i forbindelse
med overgangen
barnehage/skole
utøve pedagogisk ledelse i
arbeidet med å inkludere og
anerkjenne alle barns språklige,
tekstlige og matematiske
erfaringer
være bevisst det språklige
og matematiske leke- og
læringsmiljøets betydning
for barns danning og demokratisk
deltakelse
mestre norsk muntlig og skriftlig
(bokmål og nynorsk) og bruke
språket kvalifisert i
profesjonssammenheng

samme tekster over tid og få veiledning i skriveprosessen. Dette vil
hjelpe studenten i å oppnå læringsutbyttet
• mestre norsk muntlig og skriftlig (bokmål og nynorsk) og
bruke språket kvalifisert i profesjonssammenheng
Det faglige innholdet i mappeoppgavene er valgt for å kunne
vurdere om studenten har oppnådd flere av LUB-ene, mer spesifikt
• kunnskap om barns matematiske utvikling, herunder
utvikling av tallforståelse, romforståelse og
geometriforståelse
• mestre digitale verktøy for didaktiske
og kommunikative formål og utvise digital dømmekraft
• veilede, lede og kritisk reflektere over arbeidet med språk,
tekst og matematikk i barnehagen, herunder bruk av
kartlegging
• delta aktivt og kritisk i samtidens barnehagefaglige
diskusjoner knyttet til språk, tekst og matematikk, samt
drøfte etiske og faglig-pedagogiske problemstillinger med
personalet, foresatte og eksterne samarbeidspartnere
• grunnleggende kunnskap om språk-, tekst- og
matematikkmiljøets betydning for alle barns lek og
deltakelse i hverdagsaktiviteter
• grunnleggende kunnskap om lekens og samtalens
betydning for barns teksterfaringer, språk- og
matematikkutvikling og hvordan språk og matematikk
brukes som verktøy for utforskning og tenkning
• kunnskap om estetiske og kroppslige aspekter ved barns
språklige og matematiske utvikling
• være bevisst det språklige og matematiske leke- og
læringsmiljøets betydning for barns danning og
demokratisk deltakelse

Hvordan det legges til rette for at studentene kan ta en aktiv rolle:
Gjennom studentaktive læringsformer vil studenten selv tilegne seg kunnskap som er viktige for yrkesutøvelsen. Arbeid med teori og i praksis skal sammen sørge for at
studentene får et helhetlig bilde av yrket.
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Friluftsliv, natur og nærmiljø med yrkesetiske danning BLU1011 30 studiepoeng

EMNE LUB FOR EMNET
(STP)
KUNNSKAP
kandidaten
•kan redegjøre for sammenhengen
mellom fysisk aktivitet, friluftsliv og
helse
•har kunnskap om natur-, friluftslivog gårdsbarnehager som en
pedagogisk ressurs
•har kunnskap om natur
•har kunnskap om etisk teori
•har kunnskap om barnehagens
verdigrunnlag, danning og
sosialisering
FERDIGHETER
kandidaten
•har handlingskompetanse til å
fremme bevegelsesglede
•kan legge til rette for gode
danningsprosesser i natur
•kan samtale med barn om etiske
og filosofiske spørsmål
•kan reflektere kritisk over egne
verdier, holdninger og væremåte

GENERELL KOMPETANSE
kandidaten
•har forståelse for bærekraftig
utvikling
kan kartlegge og analysere et
naturområde i nærmiljøet til

VALGT LÆRINGS- VALGT
FORM
UNDERVISNINGSFORM

Praktisk
gruppearbeid,
utførelse av
aktiviteter i praksis,
vurdere i gruppe,

Ansikt – til – ansikt
Selvstendig arbeid i
gruppe
veiledning i grupper

VALGT VURDERINGS- BEGRUNNELSE*
FORM
Begrunnelse for hvordan lærings- og undervisningsformen
bidrar til at læringsutbyttene oppnås:
Forelesning er benyttet for å gi studentene en innføring i
teori som også kan være et grunnlag for videre praktisk
arbeid i grupper. Flere av læringsutbyttene omhandler at
studentene skal tilegne seg ferdigheter og forståelse. For å
ivareta disse læringsutbyttene har vi lagt opp til mye praktisk
aktivitet hvor studentene får prøve ut ulike oppgaver og
aktiviteter i grupper. I disse gruppene legger vi vekt på
samhandling og refleksjon hvor studentene må jobbe i
prosesser. I ett av oppleggene skal studentgruppene
observere hverandre for videre refleksjon. Mye av
gruppearbeidet er veiledet av faglærer som bidrar til
meningsutveksling og at studentene reflekterer kritisk over
ulike problemstillinger på bakgrunn av læringsutbyttene
Studentene gjennomfører også et konkret opplegg i grupper
hvor de kartlegger et naturområde, planlegger, gjennomfører
og evaluerer et opplegg med ei barnegruppe i dette området.
Dette opplegget er veiledet av faglærere og ivaretar spesielt
to av læringsutbyttene under generell kompetanse.
Studentene arbeider også med fagtekster hvor de må arbeide
med pensumstoff hvor spesielt utbytteformuleringene innen
kunnskap blir ivaretatt. Ellers bruker vi ulike læringsarenaer
og er på besøk på både gårdsbarnehage og natur- og
friluftsbarnehage slik at studentene kan få
førstehåndserfaringer innen tema som omfatter
læringsutbyttene.
Vurdering og undervisningsformer henger sammen og skal
bidra til at læringsutbyttene blir oppnådd.
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barnehagen og kunne bruke dette i
fagdidaktiske
opplegg
•
kan planlegge, gjennomføre og
vurdere et fag-didaktisk opplegg
med barn med utgangspunkt i
rammeplanen for barnehagens
fagområder "Natur, miljø og
teknologi" og "Kropp, bevegelse,
mat og
helse"
•
•kan møte etiske utfordringer i
barnehagens dagligliv og reflektere
kritisk over etiske spørsmål
•kan arbeide pedagogisk med
etiske og filosofiske
problemstillinger med barn

For å oppnå læringsutbyttene kreves det aktiv deltakelse og
obligatorisk oppmøte 80 % er valgt på bakgrunn av dette.
Studentene gjennomfører et skriftlig individuelt arbeidskrav
knyttet til problemstillinger med tema innen friluftsliv, natur
og nærmiljø og barnehage. Dette arbeidskravet gir
Obligatorisk deltagelse studentene mulighet til å tilegne seg fagstoff og reflektere
(OD), krav om 80%
over dette. Det praktiske gruppearbeidskravet gir studentene
tilstedeværelse ved
mulighet for gjennomføring av didaktisk opplegg med barn
undervisning og
hvor prosess og refleksjon også blir vurdert. Dette
timeplanfestet
arbeidskravet ivaretar flere av læringsutbyttene som handler
aktivitet.
om ferdighetskompetanse.
Studentene har en skriftlig skoleeksamen innen friluftsliv,
natur og nærmiljø og denne vil kunne dokumentere
AK- arbeidskrav i
kunnskap og refleksjon innen sentrale teoretiske tema.
gruppe. Både skriftlig i Studentene gjennomfører også en muntlig eksamen i gruppe
form av didaktisk plan som dokumenterer kunnskap, men også prosess, samarbeid,
og refleksjon og
refleksjon og formidling knyttet til læringsutbyttene.
praktisk gjennomføring
Praktisk gruppearbeid er valgt på bakgrunn av at emnet
Godkjent/ikke godkjent BLU1011 er i hovedsak et praktisk rettet emne. Der
studentene skal tilegne seg praktisk kompetanse inn mot å
planlegge, gjennomføre og vurdere fagdidaktiske opplegg i
barnehagen. I tillegg vil gruppearbeid som læringsform gi
studentene opplæring i samhandling i et arbeidsfellesskap.
Studentgruppene observerer også hverandre for å kunne
vurdere og reflektere i studentgrupper.
UNDERVISNINGSFORM
Undervisningsformene som er valgt bygger på hverandre.
Først ansikt til ansikt forelesninger hvor studentene får
presentert aktuell teori inn mot læringsutbyttet.
Begrunnelsen for lærerstyrt undervisning i starten er valgt for
å gi studentene best mulig grunnlag for å tilegne seg
kunnskap de trenger til gruppearbeidet. Gruppearbeidet
bygger på bidrag fra den enkelte student inn i gruppa. Dette
er en god undervisningsform når studentene skal utvikle,
gjennomføre og vurdere fagdidaktiske opplegg. Veiledning
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gruppevis av faglærer er valgt med tanke på å oppnå
refleksjon og meningsutveksling mellom studentene og
faglærer.
VURDERINGSFORM
Vurderingsformen synliggjør både en skriftlig og praktisk del,
noe
Som gir en mulighet til helhetsvurdering inn mot det aktuelle
læringsutbyttet.

Hvordan det legges til rette for at studentene kan ta en aktiv rolle:
I emnet legges det stor vekt på studentaktive læringsformer og praktiske aktiviteter. Gjennom både teoretiske og praktiske oppgaver får studentene ansvar for egen
læring og kan tilpasse læringsaktiviteten med veiledning fra lærere.
Det er lagt opp til midtveisevaluering som er muntlig og skriftlig evaluering på slutten av semesteret. Ellers er det refleksjoner og evalueringer underveis i emnet i
forbindelse med gjennomføring av oppgaver og aktiviteter.
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Natur, helse og bevegelse (30stp, BLU1003 // BLU1008)

EMNE LUB FOR EMNET
(STP)

VALGT LÆRINGSFORM

VALGT
VALGT VURDERINGS- BEGRUNNELSE
UNDERVISNINGS- FORM
FORM

Kunnskap:
Forelesninger,
ansikt-til-ansikt
- har grunnleggende kunnskap om undervisning og
læringsaktiviteter i
fagdidaktikk innenfor
klasserom, utendørs
kunnskapsområdet
og i lokalmiljøet.
- har kunnskap om barns læring
gjennom kropp og sanser, og om Individuelt selvstendig
hvordan man kan støtte og legge til arbeid, gruppe/seminararbeid,
rette for lek og læringsprosesser
prosessarbeid,
basert på barns erfaringer,
ekskursjoner,
nysgjerrighet og initiativ
- har kunnskap om betydningen av feltarbeid, lab og
friluftsliv og naturopplevelser for praktisk arbeid.
barns helse, livsmestring og
danning
- har kunnskap om
naturvitenskapelige fenomener,
biologisk mangfold, sammenhenger
i naturen og bærekraftig utvikling
og om hvordan dette kan arbeides
med i barnehagen
- har kunnskap om
menneskekroppen, motorikk,
utviklingspsykologi,
helsefremmende og forebyggende
arbeid og barns fysiske og psykiske
helse
- har kunnskap om mat, matlaging og
måltid for barns helse, livsmestring
og danning

AK – arbeidskrav
LÆRINGSFORM
med Årstidskalender
Vurderingsuttrykk:
Godkjent/ikke-godkjent Læringsutbyttene ivaretas gjennom forelesninger,
seminarer, ekskursjoner og feltarbeid, og på ulike
OD – Obligatorisk
arenaer, som auditorium, idrettshall, laboratorium,
deltagelse i
kjøkken og ulike utemiljø.
undervisning og
timeplanfestet aktivitet
Studentene har obligatorisk arbeid både individuelt og i
80%. Og obligatorisk
grupper som er vesentlig praktisk forankret. Det er
deltagelse i praksis
nødvendig med aktivt samarbeid og aktiv deltakelse for å
100%.
oppnå utbyttebeskrivelsene.
Vurderingsuttrykk:
Godkjent/ikke-godkjent
Studentene får kjennskap til
Skriftlig skoleeksamen, arbeidsmetoder/læringsformer og samarbeidsrelasjoner
6 timer.
som er relevante i forhold til sin daglige utøvelse av
Vurderingsuttrykk:
pedagogisk arbeid i barnehagen.
A-F

UNDERVISNINGSFORM
Hvorfor ansikt-til-ansikt undervisningsform bidrar til å
legge grunnlag for at studentene oppnår LUB:

Bruk av aktuell forskning i undervisningen, sammen med
praktisk utarbeidelser av ekte undervisningsaktiviteter, er
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Ferdighet:
- kan utforske, eksperimentere,
samtale og resonnere sammen med
barn over ulike tema og fenomener
- kan velge og bruke teknologier,
materialer, råvarer og redskaper i
praktisk arbeid med barn og gjøre
nytte av lokale kultur- og
naturressurser
- kan legge til rette for varierte og
næringsrike måltid, god hygiene,
fysisk aktivitet og hvile for barn i
barnehagen
- kan legge til rette for varierte og
stimulerende miljø som gir rom for
utfordring, mestring og læring, med
utgangspunkt i barns individuelle
forutsetninger
- kan bruke nærmiljøets muligheter
til utforsking, opplevelser, lek og
læring knyttet til naturfag, fysisk
aktivitet og mat sammen med barn
- kan observere barn i ulike
situasjoner og tolke observasjonene
med bakgrunn i faglig teori
Generell kompetanse:
- kan stimulere barnas interesse for
kunnskapsområdet og bidra til et
lærende fellesskap som verdsetter
ulike uttrykk og meninger
- kan ta hensyn til ulike kulturelle
perspektiv i arbeidet med
kunnskapsområdet, herunder
samisk kultur

valgt for å stimulere til didaktisk refleksjon hos
studentene, samt utvikle innsikt i og kompetanse om
interaksjonens betydning for læring i og utenfor
barnehagen, for derigjennom å lede til engasjerende og
dynamisk undervisning der barn får være aktive i
læringsarbeidet. Det anses mer faglig forsvarlig at
fagansatte leder studentene i denne aktiviteten.

VURDERINGSFORM
Arbeidskravet skal bidra til at studentene individuelt og i
grupper får muligheten til å planlegge, gjennomføre og
evaluere didaktiske opplegg med barn. Her er selve
prosessen viktig og observasjon og refleksjon rundet
egen og andre studenters profesjonskompetanse blir
sentralt.
Skriftlig skoleeksamen – er valgt ut fra at dette er en
teoribasert eksamen med utgangspunkt i gitte
profesjonsfaglig utfordringer. Eksamensformen synliggjør
studentenes evne til å analysere utfordringen ut fra
relevant teori, og der de også må begrunne egen plan for
å løse utfordringen på samme måte.
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-

-

-

kan være delaktig, oppmerksom,
inspirerende og lyttende sammen
med barn og voksne
skal bidra til at barn får en
forståelse for samspillet mellom
mennesket og naturen, særlig i et
bærekraftig perspektiv
kan fremme natur-, bevegelses- og
matglede hos barn og voksne

Hvordan det legges til rette for at studentene kan ta en aktiv rolle:
På samlingene legges det stor vekt på studentaktivitet og praktiske tilnærminger til oppgaveløsning og utforskningsoppgaver. Mellom samlingene legges det opp til at
studentene skal jobbe selvstendig med teori, arbeidskrav og forberedelser til praktisk tilnærming til oppgaveløsning og utforskningsoppgaver.
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Estetisk fordypning med yrkesetisk danning BLU1012 10 stp i fordypningsemnene
3 studieår,Levanger

EMNE LUB FOR EMNET
(STP)
Kunnskap
- har kunnskap om etisk teori
- har kunnskap om barnehagens
verdigrunnlag, danning og
sosialisering

VALGT LÆRINGSFORM

VALGT
VALGT
UNDERVISNINGS- VURDERINGSFORM
FORM

refleksjonsgrupper
Summegrupper
praktisk arbeid i
grupper

Forelesning
Gruppearbeid
Prosessarbeid
Praktisk arbeid

BEGRUNNELSE*

AK – arbeidskrav LÆRINGSFORM
I forbindelse med Refleksjon over pedagogisk arbeide i barnehagen og egen
praksisoppgave profesjonsutøvelse viktig del av fordypningen.

Vurderingsuttrykk: Deltakelse og gjennomføring av egne aktiviteter i barnehagen
Godkjent/ikkeog sammen med medstudenter. Aktiv deltakelse, reflekterer
Filosofisk samtale i godkjent
sammen, bidra til ny kunnskap i praksisfelleskapet.
studentgruppe.

Ferdigheter
- kan samtale med barn om etiske og
Praksis i barnehagen,
Aktiv deltakelse en forutsetning for å nyttiggjøre seg av kritisk
filosofiske spørsmål
gjennom
refleksjon
- kan reflektere kritisk over egne
observasjon,
Individuelt
verdier, holdninger og væremåte
refleksjoner og
selvstendig arbeid AK – arbeidskrav
samtaler
GruppeI form av
UNDERVISNINGSFORM
/seminararbeid
refleksjonsnotat Bruk av aktuell teori og forskning i undervisningen stimulerer
Generell kompetanse
Prosessarbeid
fra praksis.
til etisk refleksjon hos studentene, og utvikle innsikt i og
- Kan møte etiske utfordringer i
Temauke
barnehagens dagligliv og reflektere Praksis i barnehagen
Vurderingsuttrykk: kompetanse om dens betydning.
kritisk over etiske spørsmål
gjennom
Ekskursjoner og
Godkjent/ikkeGjennom undervisning gjøres studentene i stand til å forankre
- kan arbeide pedagogisk med etiske observasjoner,
praktisk arbeid
godkjent
teori og praksis.
og filosofiske problemstillinger med refleksjoner og
barn
samtaler
AK – arbeidskrav
I forbindelse med
VURDERINGSFORM
praksisoppg.
• Obligatorisk deltakelse i undervisning og timeplanfestet
aktivitet for å kunne være en aktiv deltaker i sin egen
.
læringsprosess.
• Obligatorisk deltakelse i praksis.
•
• Skriftlig skoleeksamen 4 t.
• Arbeidskrav – oppgaver relatert til praksis

65

54/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor barnehagelærerutdanning - 18/03774-29 Reakkreditering 2019 - Bachelor barnehagelærerutdanning : Vedlegg 2 - Søknad om reakkreditering av Bachelor barnehagelærerutdanning - versjon 27.11.2019

•

Hvordan det legges til rette for at studentene kan ta en aktiv rolle:
Forventningsavklaring med studenter i start av studieåret. Gjennomgå, bli enige om hvordan undervisningen bør skje for størst læringseffekt. Benytte seg av muntlig
evalueringsøkter fra studenter etter gjennomførte undervisingsøkter. Klassens time der studentene bringer med seg klassens evaluering i fh. til læringsmiljø. Gi valg og
variasjon i undervisningsformene, tilpasset den enkelte klasse og student behov. Tillitsvalgt jevnlig dialog med studieleder. Evaluering av YD etter gjennomført emne.
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KKK2 (20stp) BLU1010

EMNE LUB FOR EMNET

- har innsikt i hvordan fagene i
kunnskapsområdet bidrar til
barns lek, opplevelser,
uttrykksformer, læring og
danning
- har kunnskap om barnekultur,
samiske kunst- og
kulturtradisjoner, kulturelt
mangfold og kulturarv, og
forståelse for hvordan kultur
påvirker barns uttrykksformer
- har kunnskap om
kommunikasjon, dramatisk lek,
samspill og formidling i
kunstfaglig arbeid
- har kunnskap om estetiske
virkemidler, arbeidsmåter,
materialer, instrumenter,
verktøy og teknologi i musikk,
drama og forming
Ferdigheter:
- kan anvende materialer,
redskaper, instrumenter,
digitale verktøy og teknikker i
eget skapende arbeid, og
utforske disse sammen med
barn i planlagte og spontane
situasjoner

VALGT LÆRINGSFORM

VALGT
VALGT
UNDER- VURDERINGSVISNINGS- FORM
FORM

variere mellom
Ansikt til
forelesninger,
ansikt
diskusjoner, tema- og
prosjektarbeid,
presentasjoner,
ekskursjoner, veiledet
individuelt- og
gruppearbeid.
Undervisningen
integrerer praktiske,
didaktiske og
teoretiske perspektiv
og foregår både
tverrfaglig og fagdelt.
Med utgangspunkt i
praksiserfaringer vil
studenten utvikle
evne til å reflektere
og begrunne
pedagogiske valg.
Ulike former for
dokumentasjon av
egne og barns
skapende prosesser er
sentralt i emnet.

BEGRUNNELSE*

Sammensatt
vurdering (første
gang 2021 høst).

LÆRINGSFORM
Hvordan observasjon, gruppearbeid og utførelse av aktiviteter i praksis legger
grunnlag for at studenten oppnår LUB: Observasjon av praksislærers og
medstudenters undervisning, refleksjon over lærers/students relasjon til elever
Obligatorisk
og mellom elevene, gjennomføring av egne undervisningsøkter, alene og
deltakelse i
sammen med medstudenter, og samarbeidstid og veiledning, utgjør en helhet
undervisning og
som forutsetter nær kontakt og god dialog mellom partene. Sammen med
timeplanfestet
aktivitet 80 %, teller forarbeid og etterarbeid, og møter på dag- og kveldstid knyttet til praksis,
0/100 av karakteren utgjør dette den obligatoriske praksisopplæringa. Det skal være nær
(første gang 2021 sammenheng mellom det som skjer i undervisninga og i veiledningsøktene.
høst).
Dette legger grunnlaget for å oppnå følgende læringsutbytter
Obligatorisk
deltakelse - praksis
1. kan planlegge, gjennomføre, vurdere og begrunne undervisning i fag
100%, teller 0/100
basert på mål for opplæringen, lokale og individuelle behov
av karakteren
(første gang 2021 kan bygge relasjoner, kommunisere og samarbeide med elever, kolleger,
høst).
foresatte og øvrige samarbeidspartnere i opplæringen
Arbeidskrav 1 praksis, teller 0/100 UNDERVISNINGSFORM
av karakteren
Hvorfor ansikt-til-ansikt undervisningsform bidrar til å legge grunnlag for at
(første gang 2021 studentene oppnår LUB:
høst).
Arbeidskrav 2 Bruk av aktuell forskning i undervisningen, sammen med videoer og
Multimediavideoanalyser av ekte undervisningsaktiviteter, er valgt for å stimulere til
dokumentasjon,
didaktisk refleksjon hos studentene, samt utvikle innsikt i og kompetanse om
teller 0/100 av
karakteren (første interaksjonens betydning for læring i og utenfor klasserommet/barnehagen, for
derigjennom å lede til engasjerende og dynamisk undervisning der barn får
gang 2021 høst).
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- kan legge til rette for barns
møter med et mangfold av
kunst- og kulturuttrykk fra
fortid og nåtid
- kan lede estetiske
læringsprosesser med og for
barn, og ivareta barns egne
skapende uttrykk.
- kan skape inne- og uterom som
inviterer barn til estetiske
opplevelser, læring, undring,
fordypning, utforsking,
skaperglede og lek
Generell kompetanse:
- kan se barn som kompetente
deltakere på samfunnets
kulturarena og sikrer barns
ytringer og demokratiske
rettigheter ved å fremme deres
estetiske uttrykksformer
- forstår barnehagelærerens
betydning som deltaker og
rollemodell og evner å
inkludere alle barna i estetiske
læringsprosesser
- kan stimulere barns musiske
væremåte og livsmestring
- kjenner og kan bygge på
barnehageforskning og
utviklingsarbeid innen kunst,
kultur og kreativitet.

Arbeidskrav 3 Multimediadokumentasjon,
teller 0/100 av
karakteren (første
gang 2021 høst).
Praksis, 20 Dager.
Teller 0/100 av
karakteren (første
gang 2021 høst).
Praktisk eksamen gruppe, 4 Dager.
Teller 60/100 av
karakteren (første
gang 2021 høst).
Mappe - Min
kreative bok, teller
40/100 av
karakteren (første
gang 2021 høst).

være aktive i læringsarbeidet. Det anses mer faglig forsvarlig at fagansatte leder
studentene i denne aktiviteten. Undervisningsformen er valgt for å bidra til at
studentene kan oppnå følgende læringsutbytte:
har bred fagdidaktisk og pedagogisk kompetanse – med kunnskap om
lærerrollen og lærerarbeidet med tilpasset opplæring, læringsstrategier,
vurderingsformer, varierte arbeidsmåter og bruk av ulike læringsarenaer –
inkludert spesialpedagogiske tema.
Ansikt til ansikt som undervisningsform, fører til bedre refleksjon fordi en ser
hver enkelt, samt ser nyanser i selve kommunikasjonene. For barnehagelærere
er det viktig for å forstå den kroppslige kommunikasjonen. Det og forstå
dybden i kommunikasjonsformen, er mulig gjennomførbart i denne type
undervisning i stedet for skrift alene, eller nettundervisning.
AK1 fungerer i praktisk arbeid med barn i barnehagen, på grunnlag av der
rammene som barnehagen fungerer under. Omhandler å fungere i praksis i
arbeid sammen med barn, f.eks. å ha et overordnet blikk i pedagogisk
sammenheng, jamfør funksjon som pedagogisk leder. Å fungere i fellesskap,
fordrer relasjon.
•

AK 2 Multimedia dokumentasjon fra 3-6 års prosjekt (gruppearbeid med
individuell fagdel). Vurderes til godkjent/ikke godkjent, settes som vilkår for å få
endelig karakter i emnet. Prosjektet er en kombinasjon av skrift, bilde, film fra
prosjektet.

•

AK 3 Mappe. Min kreative bok. Dette arbeidskravet supplerer AK 2, i den
forstand at det dokumenteres mer systematisk. Består av visuelle, auditive
og skriftlige elementer

VURDERINGSFORM
Hvordan valg av eksamensform legger grunnlag for at studentene oppnår LUB;
samt gjør det mulig for fagmiljøet å måle om studenten har oppnådd LUB:
HJ – hjemmeeksamen – er valgt ut fra at dette er en teoribasert eksamen med
utgangspunkt i en gitt profesjonsfaglig utfordring. Eksamensformen synliggjør
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studentenes evne til å analysere utfordringen ut fra relevant lærings- og
motivasjonsteori, og der de også må begrunne egen plan for å løse utfordringen
på samme måte.
Vurderingsformen vil hjelpe fagmiljøet å vurdere om studenten har oppnådd
blant annet følgende læringsutbytte:
kan orientere seg i faglitteratur, reise relevante problemstillinger, undersøke og
drøfte disse kritisk og utvikle sin egen faglige praksis

Hvordan det legges til rette for at studentene kan ta en aktiv rolle:
Eksempelvis at man åpner for at studentene kan komme med tilbakemeldinger til fagmiljøet, og (hvis mulig) at det gis åpning for at studentene kan tilpasse
læringsaktivitetene slik at det bidrar til bedre læring for den enkelte.
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Nordic and International Perspectives on Teaching and Learning, NIP600, 30 stp.

EMNE
(STP)

LUB FOR EMNET

VALGT LÆRINGS- VALGT UNDERVISNINGSFORM
FORM

Kunnskap:
- Knowledge about contrastive
elements in attitudes to
education, teaching and learning
- Knowledge about Norway and
Scandinavia (geography, history,
religion and society)
- Knowledge about different
outdoor learning arenas
- Knowledge about cultural
artefacts, folklore and traditions in
a comparative and educational
perspective
- Knowledge about the region’s
Sámi population today and in the
past
- Knowledge about the region’s
wildlife and issues related to
sustainability and the
environment
- Knowledge about basic structures
of the Norwegian language and
some basic methodology of
foreign language teaching

LÆRINGSFORM
The main idea is Lectures in classroom and
Assesment task 1:
that the learning outdoors
Reflection journal This interdisciplinary course is intended to develop
process will be
- Godkjent/ ikke knowledge about and understanding and Nordic and
based on student Discussions
godkjent
international perspectives om teaching and learning
activity in group of
in nursey schools/kindergarten, primary and lower
international
Group work, practical tasks
Assessment task 2: secondary education. It has a emphasis on the
students, using
Reflection paper
region`s geographical position and natural
methods like
Seminars with student
- Godkjent/ ikke surroundings in terms and wild live, environmental
inquiry based
presentations (incl. reflection
godkjent
issues, coastal tradition and indigenous culture and
learning and
seminar and writing workshop)
how these conditions influence aspect of childhood
cooperative
and education. The course offers an important
learning.
Field excursions
Written school
contrastive dimension in terms of developing
examination awareness and own culture and other culture's
graded
perspectives and attitudes to childhood. Teaching
Placement activities:
and learning.
Placement in
- Structured observation
kindergarten/
and feedback: Students Placement abroad Active participation and cooperation between
school abroad
take notes on the points for Norwegian
students is essential for attaining the knowledge,
on which they have
students, and in
skills and competencies described in the learning
chosen to focus, and
Norwegian
outcomes.
discuss their notes with kindergarten/school Activities are designed to engage students in the
their supervising teacher. for incoming
process. workshops, excursions and lectures
- Structured support (e.g.): exchange students addressing the theory of Experiential Learning and
the provision of advice
Nordic ad Internasional perspectives on education.
and guidance; exchange of Professional
The course comprises contrastive fieldwork on aspect
ideas and approaches
practice – godkjent/ and outdorr education, Eco- philosophy and
between people from
ikke godkjent
friluftsliv, and interdisciplinary excursions to coastal
different countries; coand mountain areas in the regions. Saami
planning; team-teaching;
communities and the Namskogan Wild Park, to
assisting in learning
mentions some.
activities; opportunities
for students to observe

Ferdigheter:
- Identify, compare and contrast
attitudes to childhood, teaching
and learning in own culture and
other cultures
- Describe and explain the position
of the Sámi population in Central
Scandinavia

VALGT
VURDERINGSFORM

BEGRUNNELSE*
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-

-

Describe and explain issues
related to sustainability
Master some skills related to
outdoor activities
Organize outdoor related activities
for pre-school children or pupils
Plan, carry out and evaluate
practice teaching in chosen
subject in accordance with
practice supervisor
Understand simple Norwegian
texts and communicate orally in
basic Norwegian

Generell kompetanse:
- Acknowledge the importance of
sustainable education
- Acknowledge the value of ethical
and responsible attitudes towards
nature
- Acknowledge the value of
intercultural understanding
- Acknowledge the value of outdoor
education
- Be able to reflect upon one’s own
culture and other cultures’
perspectives on teaching and
learning

-

-

pedagogical activities at
various levels;
opportunities for students
to observe teaching of
specific subjects; and,
opportunities for the
student to have his/her
teaching observed.
Direct teaching: Students
prepare, teach and
evaluate
lesson(s)/pedagogical
activities. Feedback from
supervising teacher.
Non-teaching hours (e.g.):
attendance at staff
meetings, engagement
with the day-to-day life of
the institution.

During the course of the
practice period at the host
institution, the students are
expected to acquire a basic
knowledge of the country’s
educational system and the
country’s/school’s didactic
philosophy.

The students are strongly involved in the learning
process and their knowledge is acknowledge and
intergrated in the study.
Placement is intergrated in the course,as an
important learning arena for attaining the expectesx
learning outcomes. Placement in local
kindergarten/schools for incoming exchanges
students. Plaement abroard for Norwegian students:
The student and host institution/supervising teacher
are given the freedom to negotiate the teaching
practice programme for the practice period.
Developing autonomy, as opposed to following a
prescribed practice teaching program, and
cooperating with people who work in different
systems and different countries is a major learning
experience for the students. For this reason, they are
given freedom to focus on elements they find
significant in that particular learning setting and
important to their professional development. Student
teachers are expected to take a proactive approach
to their own learning and to participate
constructively in a broad range of placement
experiences.
Reflection seminar after placement period, led by
academic staff: Sharing reflections from professional
practice with the aim to reflect upon one’s own
culture and other cultures’ perspectives on teaching
and learning.
VURDERINGSFORM
Reflection journal/paper: developing students’
reflecting skills (critical reflection) is a process that
takes place over time. Writing workshop and
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reflection seminar. The assessment tasks aim
particularly for these learning outcomes:
•
•
•

identify, compare and contrast attitudes to
childhood, teaching and learning in own
culture and other cultures
acknowledge the value of intercultural
understanding
be able to reflect upon one's own culture
and other cultures' perspectives on teaching
and learning

Professional practice: Obligatory participation
Written school exam:
Tasks linked to selected topics/LUBs (knowledge,
skills, general competence). Both experience and use
of course literature is valued.
Hvordan legges det til rette for at studentene kan ta en aktiv rolle i studiet? Herunder – hvordan de selv kan legge til rette for egen læring.
The students are strongly involved in the learning process. Active and varied teaching methods and learning arenas, which inspire students to develop own ideas for
pedagogical activities. Evaluations mid-term and end of term, and feedback to teachers after planned activities.
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EMNE
(STP)

LUB FOR EMNET
MM220 L 30 stp

VALGT LÆRINGS- VALGT
FORM
UNDERVISNINGSFORM

VALGT VURDERINGS- BEGRUNNELSE
FORM

Kunnskaper:
-

-

MANGFOLD OG MESTRING (30 stp, MM220L)

-

-

-

-

-

LÆRINGSFORM
Studiet benytter
Valgte læringsformer gir grunnlag for at studentene oppnår
Lesing, drøfting av
mappeoppgaver,
læringsutbytte fordi lesing og drøfting av pensum bidrar til utvikling og
ha kunnskap om egen profesjons
oppgave med visning nyansering av kunnskap om emnet. Ved presentasjon av poster som
samfunnsoppdrag, om etiske teorier om litteratur og faglige
Forelesninger,
for barn (OP), oppgaver studentene lager selv, må studenten gjennomgå og bearbeide
og forståelse for etiske utfordringer for undringer fra
veiledning i gruppe og i profesjonspraksis,
litteratur, samt at de får øvelse i presentasjon og drøfting av fagstoff.
barn og voksne knyttet til flerkulturelle barnehages
hverdagsliv.
individuelt.
skoleeksamen og
Drama kan bidra til at studentene får øvelse i kommunikasjon og å
fellesskap i barnehage og skole
Miniposters
delt
på
Ekskursjoner
til
feltrapport/er.
forstå sin egen rolle og reaksjonsmønster bedre, som bidrar til å styrke
ha kunnskap om barns rettigheter, om
canvas, fremlegg og barnehager.
studentens yrkesutøvelse og arbeid med mangfold i barnehagen.
urfolks-perspektiver og mangfold,
demokrati og det flerkulturelle fagfeltet presentasjoner på
MA og OP og PP har
historisk og i dag, slik at kunnskap om seminar, digitalt og i
endelig vurdering som UNDERVISNINGSFORM
lek og læring, omsorg og danning i et dramaformat
hhv gradert og
Gjennom forelesninger, veiledning i gruppe og individuelt og
mangfoldig samfunn kan iverksettes
sammenslått karakter, ekskursjoner til barnehager, får studentene presentert, drøftet og får
ha kunnskap om pedagogikk og
samt bestått.
innsikt i pensum og praksis, og de får erfaring med å være i relasjoner
pedagogiske prosesser i barnehage og
og utvikle sin samspills- og samarbeidskompetanse.
skole, for barn så vel som voksne og ha
kunnskap om hvordan litteratur kan
bidra i språkutvikling og utvikling av
flerkulturell forståelse for barn og
voksne.
ha kunnskap om flerspråklighet,
metoder, strategier og
organiseringsmåter og om hvordan
barnets andrespråk tilegnes, utvikles og
kartlegges
ha kunnskap om arbeidsformer i
dramafaget og strategier som kan bidra
til forståelse og faglig og sosial utvikling
ha kunnskap om utvikling av religiøs og
livssynsmessig identitet individuelt og
kollektivt, i barnehage og skole
ha kunnskap om prinsipper og metoder
for faglig og pedagogisk planlegging og
vurdering av lek- og læringsmiljøet i

VURDERINGSFORM
Vurderingsformen(e) mappeoppgaver, visning for barn, oppgaver i
profesjonspraksis, feltrapport og skoleeksamen er valgt for at
studentene skal få jobbe prosessorientert med oppgaver som binder
sammen teori og praksis. Det legges vekt på prosess og utforskning for
at studenten skal modes gjennom erfaring og fordypning i emnet.
Skoleeksamen gir mulighet for lærere å vurdere studentens utbytte.
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barnehage og skole i samarbeid med
barn, foreldre og kolleger.
Ferdigheter:
-

-

-

-

-

kunne legge til rette for inkluderende
og stimulerende undervisningsmiljø i
samarbeid med barn, elever og
foreldre/foresatte og
samarbeidspartnere og gi og ta faglig
profesjonsveiledning i emneområdet i
møte med kolleger og medarbeidere
kunne treffe begrunnede valg med
bakgrunn i forskningsbasert kunnskap
innenfor emnets disipinfag, og anvende
kunnskapen i det daglige pedagogiske
arbeidet sammen med barn, elever og
personale,
kunne iverksette tiltak gjennom ulike
typer språk-, litteratur- og dramaarbeid
som styrker flerspråklige barn og
elevers lek, læring og danning.
kunne anvende sin faglige kunnskap om
religiøs og livssynsmessig identitet i
arbeidet med å skape en atmosfære av
respekt, toleranse og likeverd i en
barnegruppe, i en klasse og i
samarbeidet med foreldrene
kunne møte foreldre og
samarbeidspartnere og samarbeide
med dem om barns beste og forvalte
kunnskaper fra det brede
mangfoldsfeltet og bruke kunnskapen i
egen profesjonsutvikling og i utviklingsog innovasjonsarbeid.

Generell kompetanse
-

ha videreutviklet sin kunnskap, innsikt
og forståelse om flerkulturelle og
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-

-

-

språklige prosesser til
profesjonskunnskap som kan
nyttiggjøres innenfor ulike pedagogiske
forståelser og rammer i
innovasjonsarbeid i barnehage og skole
ha etisk og faglig innsikt og
handlingskompetanse i anvendelsen av
faglig kartlegging og metodeanvendelse
i samarbeid med barn, elever og lærere
kunne benytte sin faglige kunnskap
kritisk, kreativ og reflekterende til synlig
og flerkulturell pedagogisk virksomhet
som ivaretar kulturarven så vel fra
urbefolkningen som de nasjonale
minoritetene og
majoritetsbefolkningen.
ha grunnleggende toleranse, interesse
og respekt for barns og elevers og
samarbeidspartneres bakgrunn uansett
kulturell, religiøs eller livssynsmessig
tilhørighet.

Forventningsavklaring med studenter i start av studieåret. Drøfter med studentene hvordan undervisning og læringsaktiviteter kan tilrettelegges på en best mulig måte. Det
gjennomføres muntlig evalueringsøkter fra studenter etter undervisingsøkter. På trinnmøte, der emneansvarlig og tillitsvalgte møtes (1 gang pr samling), bringer tillitsvalgte med
evalueringer på læringsmiljø fra klassens time, som tillitsvalgte gjennomfører i forkant av trinnmøte. Det vektlegges gjennom emnet at det skal være mulighet for valg, og det skal være
variasjon i undervisningsformene, tilpasset den enkelte klasse og student behov.
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Kunnskap:
Etter gjennomført studium, skal
studenten;
ha kunnskap om barnehagens
historie, kultur og egenart, lover,
styringsdokumenter og
internasjonale konvensjoner

Arbeidsformene i kunnskapsområdet vil
variere mellom forelesninger,
gruppearbeid, diskusjoner,
presentasjoner, veiledning og individuelt
selvstendig arbeid og integrerer praktisk,
didaktisk og teoretiske perspektiv for å
oppnå helhet og sammenheng og
relevans i studentens læring og
profesjonsforståelse.

-ha kunnskap om relevant forskning,
metoder og verktøy som grunnlag
for ledelse- og utviklingsarbeid
Med utgangspunkt i praksis og
praksiserfaringer vil studentene gjennom
-ha kunnskap om ledelse og
refleksjoner og problembaserte
veiledning av mennesker med ulik
utfordringer utvikle evne til å reflektere
bakgrunn og ulike forutsetninger
og begrunne egne pedagogiske valg.

Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

BLU 801

-ha kunnskap om makt,
medvirkning, mangfold og likeverd i
demokratiske prosesser i
barnehagen
-ha kunnskap om
samarbeidsprosesser mellom barn,
foresatte og personale
Ferdigheter:
ved gjennomført studium skal
studenten;
-kunne vise selvstendighet i å lede
veilednings- og samarbeidsprosesser
i utviklingsarbeid og pedagogisk

Ansikt-til-ansikt

Vurderingsordning:

Begrunnelse:

Samlingsbasert

Sammensatt vurdering
(første gang 2017 høst)

Ansikt-til-ansikts undervisning er viktig for å
etablere en god dialog med studentene. Det
handler om å få studentene til å reflektere og
se sammenheng mellom teori og praksis.

Praksis; I
kunnskapsområdet
inngår det 15 dager
praksis i
høstsemesteret.

-Muntlig eksamen, 30
minutter. Teller
100/100 av karakteren
(første gang 2017)

Studentene skal samarbeide og drøfte faglige
problemstillinger, og da er det viktig at de er
tilstede i undervisningen.

-Obligatorisk deltakelse,
80% teller 0/199 av
Fokus i praksis: en sentral del av
karakteren (første gang kunnskapsområdet handler om å lede
2017 høst)
personalet i barnehagen. Studentene skal
gjennomføre en overtakelsespraksis, hvor de
-Obligatorisk arbeidskal ta over pedagogisk leder sin rolle i 10
Praksis er obligatorisk. muntlig framlegg, teller
dager. På den måten vil studentene få direkte
0/100 av karakteren
erfaring med å lede personalet i barnehagen,
(første gang 2017 høst) og kunne reflektere over sin egen
ledelsesutøvelse. Det gir en god kobling
-Praksis, teller 0/100 av
mellom teori og praksis.
karakteren (førte gang
2017 høst)
Studentene skal også gjennomføre et
Fokus i praksis;
pedagogisk ledelse og
utviklingsarbeid i
barnehagen.

utviklingsarbeid, hvor de skal lede
refleksjonsprosesser i barnehagen i samarbeid
med personalet. Refleksjon rundt egen
ledelsesutøvelse blir også sentralt her.
Utviklingsarbeid er en sentral del av LSU, og
begrunnelsen ligger i at barnehagen skal være
en lærende organisasjon. Gjennom å lede et
utviklingsarbeid i praksis, vil studentene få
erfaring i å lede prosesser som skal føre til
kollektiv læring på organisasjonsnivå.
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arbeid med barn, personale og
foresattekunne anvende relevant
profesjonsforskning i utvikling av
barnehagen og
barnehagelærerprofesjonen
-kunne selvstendig og i samarbeid
med andre planlegge, begrunne,
gjennomføre, dokumentere og
evaluere pedagogisk arbeid
-kunne ta i bruk egnede metoder og
verktøy i arbeidet med utviklings- og
læringsprosesser
-kunne reflektere over egen og
barnehagens praksis i arbeidet med
videreutvikling av
barnehagelærerrollen og med
profesjonsetikk
Generell kompetanse:
Ved gjennomført studium skal
studenten; kunne lede seg
pedagogisk arbeid og ta beslutninger
som fører til utvikling av
barnehagens praksis
-ha relasjonell forståelse og
kompetanse og mestrer
kommunikasjon med barn, foresatte
og personale
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-kunne være i konstruktiv dialog
med hjemmet og eksterne
samarbeidspartnere
-kunne se hvordan strukturelle og
kulturelle forhold legger rammer for
ledelse og utviklingsarbeid
-kunne identifisere områder som
krever utviklingsarbeid og kan
vurdere hvilke ledelseshandlinger
som er nødvendige for å realisere en
ønsket utvikling
Hvordan det legges til rette for at studentene kan ta en aktiv rolle:
-Muntlige evalueringsøkter fra studenter etter gjennomført undervisningsøkter. Klassens time der studentene bringer med seg klassens evaluering i fh. til læringsmiljø. Gi valg og variasjon i
undervisningsformene, tilpasse den enkelte klasse og studentenes behov. Tillitsvalgt jevnlig dialog med studieleder. Evaluering etter gjennomgått emne.
På samlingene legges det stor vekt på studentaktivitet og praktiske tilnærminger til oppgaveløsning og utforskningsoppgaver. Mellom samlingene legges det opp til at studentene skal jobbe
selvstendig med teori, arbeidskrav og forberedelser.
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§2-2 (6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.
For å kunne sikre at et studium har en relevant kobling til Forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid, er det nødvendig at fagmiljøet tilknyttet studiet er bevisste
på hva som trengs av FoU/KU/FU for å kunne lede studentene i læring mot gitt læringsutbytte.
I bachelor barnehagelærer trekker vi inn et bredt spekter av forskning, da barnehagelærerutdanningen
handler om å dekke et profesjonsfelt som omhandler mange tema, der studenten skal utvikle
egenskaper, ferdigheter og kunnskaper om barns utvikling, lek, læring og danning. For at studiet skal
være av profesjonsrettet betydning må vi bruke forskning som går dypere inn i ulike tema om
barnehagen. Faggruppe Barnehagelærer er opptatt av at den forskning som trekkes inn i studiet skal
bidra til at studenten stiller spørsmål og evner å reflektere kritisk over utfordringer og problemstillinger
innenfor profesjonsdannelsen sin. Kjernen i barnehagelærerutdanningen er å utdanne og danne
barnehagelæreren til å utvikle evnen til å bruke sin praktiske klokskap. Det handler om å lede seg selv
og andre. Det handler igjen om å kunne forstå og reflektere over de sentrale verdiene i barnehagen
(omsorg, nestekjærlighet, solidaritet etc.), og det handler om å leve og handle i tråd med disse
verdiene. Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse må sees i lys av dette, og inngår i den
tenkningen. Fagartikler brukes ofte som utgangspunkt for faglige dialoger, hvor grad av kompleksitet i
fagstoffet øker for hvert år. Forskning som gjøres og har blitt gjort, kommer studentene til gode både
gjennom pensumlitteratur og undervisning. Den teori vi belyse i undervisning, og emnets pensum er
forskningsbasert, både fra ekstern forskning, men også forskning utført av faglærere tilknyttet studiet.
I kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet møter studentene forskning gjennom en praktisk
tilnærmingen til temaene. Studentene anvender f.eks. analyseredskap fra dramaturgi i analyser av lek.
På denne måten legges til rette for å utvikle studentenes egen forståelse av lek og lekens tilknytning
til en større kultur, og hvordan leken selv kan påvirke forholdet mellom barn på ulike måter. Gjennom
dette forberedes studentene også i forhold til egen praksis og deres prosjekter med barn i løpet av
studiet.
I bacheloremnet benytter emneansvarlig arbeid med egen masteroppgave og ph.d.-avhandling, for å
gi eksempler på metodiske og etiske overveielser, for å illustrere progresjon i arbeidet og dilemmaer
man kan møte på, for eksempel i intervju eller observasjonssituasjon, i bearbeiding av data og i drøfting
av funn. Eksemplene konkretiserer fagstoffet på emnet på en lettfattelig måte for studentene, og
tilpasses til hvor de er i prosessen med eget bachelorarbeid. Relevant barnehagefaglig forskning
presenteres for å gi studentene et bilde av hvordan forskning på barnehagefeltet ser ut, hva det forskes
på, samt forskningsresultater. Gjennomgangen kan være med å hjelpe studentene å finne ‘gap i
forskning’ og komme fram til tema og problemstilling for eget prosjekt. Gjennomgangen gir også en
innføring i hvor studentene kan finne artikler som omhandler nasjonal og internasjonal forskning i
barnehagekontekst, som kan være et bidrag til økt forståelse for hva forskning på barnehage kan dreie
seg om, samt til å kontekstualisere eget prosjekt. Det settes også krav til at studentene bruker
vitenskapelig anerkjente forsknings-metoder i sitt selvstendige arbeid.
I kunnskapsområdet Språk, tekst og matematikk samarbeider faglærerne om å holde seg oppdatert på
nyere forskning for å kunne tilby den beste undervisninga for studentene. Gjennom tverrfaglige
undervisningsformer vil studentene sammen med faglærerne, være med å bygge opp ny kunnskap om
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hvordan fagene kunnskapsområdet består av, kan kombineres for økt forståelse av barnets
språkutvikling. Dette kan føre til ny forskning eller nye utviklingsarbeid.
I kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse er faglærere i naturfag, gjennom forskningsgruppen
Stedsbasert læring og utdanning for bærekraftig utvikling involvert i fagdidaktiske forskningsprosjekter
med fokus på kreative arbeidsmåter og tverrfaglig og stedsbasert undervisning i lærerutdanningene, i
barnehage og skole. Forskningen er også relatert til bærekraft, som er et gjennomgående tema i
barnehagelærerutdanningen, som tematiseres i utdanningens seks kunnskapsområder.
Knyttet til kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring presenteres det NFR-finansierte
forskningsprosjektet “Gode barnehager for barn i Norge” (forkortet GoBaN). Flere pedagogikklærere i
barnehagelærerutdanningen har bidratt i studien. Forskningsprosjektet er formelt avsluttet, og
resultatene fra studien publiseres fortløpende. Faglærere i barnehagelærerutdannningen informeres
om forskningsresultatene fortløpende gjennom interne fagmøter, konferanser og presentasjoner i
ulike fora. Studentene får ta del i resultatene i undervisningssituasjoner. Det gjelder for eksempel
temaer som barns utvikling og læring, lekemateriell i barnehagen, samspillet mellom ansatte og
barnehagebarn og barns helse og hygiene. I kjølvannet av dette arbeidet, har vi internt ved
universitetet etablert forskningsgruppen Kvalitet i barnehagen. Aktiviteten er knyttet til deltakelse på
forskningskonferanser med framlegg av artikler, og artikkelskriving hvor ulike perspektiver relatert til
barnehagekvalitet er fokuset. I dette arbeidet vil vi legge til rette for at studentene aktivt kan involveres
ved for eksempel datainnsamling og fagseminarer knyttet til forskningsarbeidet.
I kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk og fordypningen Mangfold og mestring er det
særlig vekt på at barnehagelærerutdanningen skal ivareta temaer knyttet til Mangfold og likeverd, i
tillegg til at temaer knyttet til mangfold ivaretas i kunnskapsområdene som gjennomgående temaer i
utdanningen. Forskningsaktiviteten knyttet til tematikken skjer hovedsakelig av forskere knyttet til
forskningsgruppen Mangfold og interkulturell kompetanse og Samisk forskningsgruppe. Forskergruppa
Mangfold og interkulturell kompetanse har som mål å styrke forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til
språklig og kulturelt mangfold innenfor skole og barnehage. Forskergruppa jobber på tvers av
institusjoner, og består av fagpersoner som har sin tilhørighet ved Nord universitet, Fakultet for
lærerutdanning og kunst- og kulturfag, og ved Universitetet i Tromsø, Institutt for lærerutdanning og
pedagogikk. Faglærere fra barnehagelærerutdanningen deltar som forskere her. Forskningsaktiviteten
i Samisk forskningsgruppe er tverrfaglig. Forskningsgruppen samarbeider med andre forskningsmiljøer
og andre samiske institusjoner og fagmiljø som Samisk Høgskole og Sametinget. Studenter i
barnehagelærerutdanningen er involvert i samisk forsknings- og utviklingsarbeid, eksempelvis
gjennom forsterkningsemnet Samisk barnehagelærerkunnskap og fordypningsfaget Mangfold og
mestring. Faglærere i barnehagelærerutdanningen gjennomfører også forskningsprosjekter relatert til
spesialpedagogiske temaer som “tidlig innsats i barnehage og skole” og ‘inkludering’.
Generelt oppfordres studentene til å delta på konferanser hvor relevant forskning og/eller
utviklingsarbeid presenteres. Det arrangeres også jevnlige seminarer og workshops der forskere blir
invitert for å presentere sine studier. For eksempel hadde professor Beatriz Lindquist fra Södertörn
Högskola forelesning til studentene på 3 trinn i vår ved Campus Bodø, om sin forskning på forståelse
for mangfold i svenske barnehager. Victor Johanson delte sin forskning om urfolksperspektiver fra flere
land. Høsten 2020 vil Anna Moxnes ha et seminar for studenter, praksislærere og faglærere om
hvordan undervisning og praksis er arenaer for refleksjon. Hun tar utgangspunkt i funn fra sin
doktorgradsavhandling. Gjennom presentasjon av aktuell forskning får studentene flere perspektiver
på sine egne erfaringer, refleksjoner og læring knyttet til utdanningen, som kan bidra å styrke egen
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profesjonsdanning. Gjennom praktiske og teoretiske tilnærminger til aktuelle problemstillinger i
barnehagen, utvikler studentene evne til å lese, vurdere og anvende relevant forskning. Studiet legger
også opp til en del laboratoriearbeid hvor studentene utvikler erfaringer i forhold til mulige
forskningsarbeid og eksperiment i barnehagen.
Faglærere deltar på internasjonale forskningskonferanser som for eksempel NERA, EECERA og ECER.
De presenterer sin forskning på konferanser, og de publiserer i tidsskrifter og bøker. Da vi har en lav
andel av ansatte med førstekompetanse- og toppkompetanse, har vi hatt få større
forskningsprosjekter som det har vært naturlig å knytte studentene til. Det er nå satt et større fokus
på studentinvolvering i både større og mindre forskningsprosjekter og vedlagte plan viser hvordan
dette tenkes realisert (vedlegg 11).

§2-2 (7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart.
Det må fortsatt gjøres en innsats for å styrke studiets internasjonale dimensjon. Blant annet bør antall
faglærere som deltar i Erasmus+ og Nord Plus økes, da vi ser at det bidrar til en positiv utvikling for
utdanningen. Det kan nevnes at Nord universitet er partnerinstitusjon i nettverket CAPE, Creative Arts
Pedagogy and the Environment, ledet av David Yoken, Turku University of Applied Sciences. Faglærer
i kunst- og håndverk i barnehagelærerutdanningen videreformidler arbeidet i forsknings- og
fagnettverket CAPE som gir studentene erfaringer og kunnskap om arbeidet gjennom studien, først og
fremst i kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet.
Barnehagelærerutdanninga i Levanger, ved Mona Reitan Rosenlund, har vært fasilitator for et
Erasmus+ prosjekt hvor barnehager i Levanger kommune deltar sammen med barnehager fra fem
europeiske land. Prosjektet Hypathia in pre-school handler om arbeid med matematikk og teknikk i
barnehagen. Prosjektet eies av den svenske partneren Harryda kommun. I løpet av en toårsperide skal
barnehageansatte og barnehageledere møtes til workshops i alle de deltagende landene. Nå i vår
samles gruppen for workshop i Madrid hvor 3.årsstudenter på emnet Bacheloroppgave deltar.
Bachelorstudenter har tilbud om å delta på International Student`s Research Conference (ISRC). Dette
er en årlig konferanse ved Faculty of Education, Psychology and Art, ved University of Latvia, som gir
anledning for studenter fra lærerutdanningen ved Nord universitet til å presentere sin bachelor eller
masterprosjekt. Faglærere deltar på en parallell konferanse, Internasjonal Week for Professors. Disse
har også innlegg på studentkonferansen. Studentgrupper på 8-10 har deltatt sammen med faglærere
ved fakultetet.
Vi har gjennom koordinator for internasjonalisering utviklet samarbeid med Södertörn Högskole, og
har nylig hatt besøk av gjesteforelesere, som har forskningsinteresse for fag som inngår i vår
fordypning Mangfold og mestring, og felles forskningsprosjekter med ekstern finansiering er under
utarbeidelse. Prosjektet vil også inkludere studenter. Vi er også i starten på styrke samarbeid med
Augustana University, USA, som vi har utvekslingsavtale med, gjennom å utvikle samarbeid om
lærerutveksling og forskningsprosjekter.
Vi skal prioritere å arbeide mer systematisk for å øke andel av internasjonal/engelskspråklig litteratur,
arrangere workshops og internasjonale konferanser, samt utvikle vennskapsklasse med
samarbeidende universitet. I den nye studieplanen for BLU er pensum revidert, her har en i større grad
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enn tidligere valgt engelskspråklig litteratur i form av artikler i flere av kunnskapsområdene. Et
satsingsområde er også å styrke arbeidet med internasjonalisering for de studentene som ikke har
anledning å studere deler av studiet utenlands. Et av fordypningsemnene i
barnehagelærerutdanningen er det engelskspråklige emnet Nordic and International Perspectives on
Teaching and Learning - Internasjonalt semester. Her deltar studentene i barnehagelærerutdanningen
sammen med innreisende studenter fra andre land. Vi skal videre sørge for at alle studentene som ikke
reiser på utveksling får et bredere kulturelt perspektiv, selv om de velger å gjennomføre hele studiet
ved Nord universitet.
Faglærer presenterer egne studier for studentene, eller vise til eksempler fra eget forskning- og
utviklingsarbeid i sin undervisning. Artikler og bøker skrevet av faglærere som har verdi for studiet
settes opp som pensum, eventuelt som anbefalt pensum. Eksempler på dette er:
Van den Heuvel-Panhuizen M. & Elia I. (2012). “Developing a framework for the evaluation
of picturebooks that support kindergartners’ learning of mathematics”. I Research in
Mathematics Education. Routledge (Online) Journal
homepage: (https://www.tandfonline.com/loi/rrme20 )
Wie, A. L. (2018). “The Language Jungle : Speech training in a natural learning arena”.
I University of Latvia: Human, Technologies and Quality of Education. Latvia:
LU Akademiskais apgads. (s. 44-54). (https://www.lu.lv/apgads/rakstu-krajumi/humantechnologies-and-quality-of-education/)
Det er et pågående samarbeid med det internasjonale forskernettverket PEP (Practice, Education,
Pedagogy), som er ledet av Stephen Kemmis. Vi etablerer nå en norsk ‘node’ i nettverket, i samarbeid
med UiT (Rachel Jachellen) og NTNU (Ela Sjølie). Nettverket har aktive noder i andre skandinaviske land
som Nederland, Belgia, Storbritannia, New Zealand og Australia. De har større og mindre prosjekter
som retter forskning mot skole og barnehage. Etter hvert som vi utvikler samarbeidet og den norske
noden, vil vi også arrangere foredrag/ undervisning rundt nettverkets arbeid for studentene i
barnehagelærerutdanningen.
Studiets profil i seg selv bidrar til å oppfylle noe av kravet i studietilsynsforskriften, fordi mangfold og
urbefolkningsperspektiv vektlegges igjennom kunnskapsområdene og fordypningene. Likevel er det et
behov for å styrke det komparative perspektivet som i mindre grad behandles gjennom studiet.

§2-2(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
I studieplanen for Bachelor Barnehagelærerutdanning er 5.semester (6.semester i deltidsutdanningen)
definert som internasjonalt semester. Fordypningsfaget på 30 stp er lagt til dette semester, og det
muliggjør at studenter og faglærere kan tilbringe hele høstsemesteret ved en annen
utdanningsinstitusjon i utlandet. Tradisjonelt har de studenter som har hatt utenlandsopphold,
gjennomført dette i tilknytning til praksis, med varighet på fra noen uker og inntil 2 mnd. Det er inngått
avtaler om utveksling med følgende utdanningsinstitusjoner (vedlegg 3):
•
•

Augustana University (Sioux Falls): semesterpakke og praksisopphold
Profesjonshøgskolen UCC, Danmark : semesterpakke
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•
•

Universidal del Pais Vasco, Bilbao i Spania
Hull University: praksisavtale

Avtaler som ikke er på plass men hvor kontakt er etablert:
•
•

University of Groningen, Nederland: semesterpakke og praksisavtale ønskes for
barnehagelærerstudenter
Vi arbeider for å få på plass en partnerskapsavtale, samt inngå Erasmus Pluss avtale med
Södertörns högskola i Stockholm.

Tiltak som iverksettes for utviklingen av samarbeidet med Södertörns er: SH (Södertörns högskola) og
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ønsker å inngå Erasmus+ avtale. Vi arbeider også
for at faglærere og studenter skal kunne benytte Nord-pluss støtte for aktiviteter kortere enn 3 mnd.
Sødertørn Høgskole ønsker å tilby fordypningsemner i barnehagelærerutdanningen til egne studenter,
derfor er et samarbeid med dem ønskelig.
I september i år (2019) inviterer Nord og alle fakultetene strategiske partnerinstitusjoner til studiested
Bodø og Levanger. Der får studenter og ansatte ta del i presentasjoner fra universitetets mange
partnere. Det enkelte fakultet får også foreslå nye utdanningsinstitusjoner som ønskes som partnere.
Alle førsteårs-studenter (gradsstudenter) får en personlig invitasjon om å komme å få ta del i hvilke
emner som de senere i sitt studieløp kan ta utenlands. Alle 2. studenter inviteres også personlig for å
få høre partneren fortelle om hva hun/han som student kan ta ved institusjonen ett år senere. Dette
tiltaket håper vi skal bidra positivt til å øke antallet utreisende studenter.
Et pågående arbeid er å kvalitetssikre studietilbud utenlands. Dette er et krevende arbeid fordi den
norske modellen for barnehagelærerutdanningen er særegen. Alle emnene er gjennomgått av
studieledere og faggruppeleder og godkjent og vurdert i forhold til retningslinjer og programplan med
emner..
Fordypningen på 30 studiepoeng skal, som kjent, bygge på kunnskapsområdene,og skal muliggjøre
videreutvikling av kompetanse og være relevant og profesjonsrettet for arbeid i barnehagen.
Følgende semesterpakker vurderes som særlig aktuelle:
•

KP, Danmark: Pedagogical Work with Children and Young People in a European Perspective
On completion, the student can identify and analyse challenges, problems and dilemmas related to intercultural
meetings in professional pedagogical work with children and young people in a modern society. Throughout the
course the student will have gained experience in performing and comparing the uses of creativity as a
pedagogical method in an international perspective.

•

KP, Danmark: Childhood in a Nordic Perspective - in a Danish Setting
On completion, the student will have obtained insight in childhood in a Nordic perspective and the Nordic welfare
model. Furthermore, the student will have gained experience and obtained competence in learning through
working with play, movement, nature and outdoor
education and in organising lessons and leisure time activities for children. Throughout the course the student will
have obtained knowledge and gained experience in the intercultural and dialogic classroom.

•

KP, Danmark: Playful Learning and Citizenship in Education
On completion, the student will have obtained professional competences in and knowledge about:
Applying the playful skills and techniques acquired to his/her professional life.
Working with an increased focus on citizenship in education
Ways of combining playful learning and citizenship education in his/her own practice.
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De tre overnevnte kursene utgjør 20+10 studiepoeng, hvor modulene, hver på 20 studiepoeng, er
valgemner («Valgfrit kompetenceområde») i 5.semester Professionsbachelor som pædagog ved
Københavns Professionshøjskole (KP/UCC).
•

UC Syd, Danmark: Cultural Diversity in Early Years Education (30 studiepoeng)
The course focuses on cultural diversity in education and will provide knowledge about and
understanding of a culturally responsive pedagogy in an international perspective. As part of
the overall theme the course will put emphasis on educational institutions serving minorities.
The course will provide students with skills, knowledge and experiences to increase their
intercultural competence, their ability to address cultural diversity in educational settings and
their ability to describe, analyse and develop educational practice in an intercultural
perspective.

Kurset inneholder en modul à 20 studiepoeng som er valgbar også for danske studenter ved
Professionsbachelor som pædagog ved UC Syd.
Kombinasjon av emner fra kurskatalog
•

Universidad del Pais Vasco, Spania
Fordypningsemner i 4.studieår i bachelor Nursery School Education (Grado en Educación
Infantil). Følgende kombinasjon (inkl.praksis i to-/trespråklig institusjon) har
fremmedspråk som tematisk fokus:
Communication Competence in English, 6 ECTS
Development of Communicative Competence in English, 6 ECTS
Foreign Language Teaching: English, 6 ECTS
English for Early Childhood and Primary School Class, 6 ECTS
Practicum II, 6 ECTS (tilpasset)
•

Augustana University, USA

Eksempel på «semesterpakke»: kombinasjon av valgbare emner + praksis:
EDUC 245 Educational Psychology and Measurement (6 studiepoeng)
EDUC 275 Teach, Learn Connect Methods (6 studiepoeng, inkluderer også praksis)
EDUC 355 Human Relations in Education)(6 studiepoeng, inkluderer også praksis)
EDUC 290 Children’s Literature) (4 studiepoeng)
MUSI 230 Music, Theater and Dance for the Elementary Teacher (4 studiepoeng)
Til praksis i lokal barnehage benyttes koden «Individual study» (4 studiepoeng)
Ved studiested Levanger tilbys emnet Nordic and International Perspectives on Teaching and
Learning»som BLU-studenter kan ta som fordypning (30ECTS). Studentene har et internasjonalt
semester med undervisning i Norge sammen med innkommende utvekslingsstudenter, men med
praksisperioden på et omfang på fire uker utenlands.
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§2-2(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og
praksissted.
4.3.1 Avtaleverk om samarbeid om praksis
I henhold til Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning skal samarbeidet mellom
utdanningsinstitusjon og praksisbarnehage være nedfelt i en eller flere avtaler mellom
utdanningsinstitusjon og barnehageeier. Avtalen(e) inneholder beskrivelser av formål, lengde og
rammer for samarbeidet. Avtalene inneholder også beskrivelser av ansvaret til praksisbarnehage og
utdanningsinstitusjon, ansvaret og oppgaver til barnehageeier, barnehageleder og praksislærer.
Tidsbruk, organiseringen av praksisopplæringen ved den enkelte barnehage, rolle- og
oppgavefordeling internt ved utdanningsinstitusjonen, om samarbeidsforum, gjensidig
kompetanseutvikling og retningslinjer for gjensidig evaluering av praksisopplæringen. Videre skal
avtalen inneholde opplysninger om godtgjørelse for praksisopplæringen i henhold til gjeldende
nasjonale praksisavtaler. Avtalen skal også innhold informasjon og beskrivelser om følgende
styringsdokumenter: Forskrift for barnehagelærerutdanning, Nasjonale retningslinjer for
barnehagelærerutdanning, Programplanene ved institusjonen og Forskrift for vurdering av skikkethet.
For praksis som er knytt til grunnskole og eventuelt andre virksomheter, skal samarbeidet mellom
utdanningsinstitusjon og praksissted være nedfelt i avtaler mellom utdanningsinstitusjon og
skoleeier/virksomhetseier.
Avtaler for praksis i barnehagelærerutdanningen, som er i tråd med de nasjonale retningslinjer (fra
oktober 2018), er ferdigstilte. Arbeidet med avtaleinngåelse er i prosess og vil være på plass ved
oppstart av utdanningen august 2019. Nord universitet har gjennom praksisavtaler den kapasitet som
trengs for å tilby studenten varierte praksiserfaringer av tilstrekkelig omfang.
Viser til Vedlegg 12: Håndbok for praksis.
Praksis skal bidra til kontinuitet, sammenheng og progresjon i barnehagelærerstudiet. Studenten skal
utvikle seg fra å være student til å bli en profesjonsutøver med barnehagefaglig handlingskompetanse.
I praksis øves studenten i å reflektere over både hvordan teori og praksis samspiller og hvilke etiske
utfordringer barnehagehverdagen kan by på. Praksis er en arena hvor studenten skal få anledning til å
gjøre erfaringer og reflektere over egne forutsetninger som barnehagelærer- Gjennom et bevisst
forhold til danning som begrep og ha danning som intensjon, skal praksislærer legge til rette for at
praksis kan utgjøre en del av studentens danningsprosess inn mot barnehagelæreryrket.
Barnehagelærerutdanningen heltid og deltid har et omfang på minimum 100 dager hvor av 75 dager
skal gjennomføres henholdsvis det første (heltid) og de tre først(deltid) 70 dager avvikles i barnehage
og 5 dager i 1.klasse/SFO i grunnskolen. De resterende dagene 25 dagene avvikles forbindelse med
kunnskapsområdet “Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid, 15 dager og fordypningsfaget med 10
dager.
Studieår

Semester

Omfang

Type praksis

Kunnskapsområde

1. år:

Høst

15 dager

Barnehage

Barns utvikling, lek og
læring (BULL)Samfunn,
religion, livssyn og etikk
(SRLE)

1.år:

Vår

20 dager

Barnehage

Barns utvikling,lek og
læring (BULL)Samfunn,
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religion, livssyn og etikk
(SRLE)
2.år

Høst

15 dager

Barnehage

5 dager

Grunnskole/
barnehage

2.år

Vår

20 dager

Barnehage

Språk,tekst,matematikk(STM)
Natur,helse og
bevegelse(NHB)

Natur,helse og
bevegelse(NHB)
Kunst,kultur,
kreativitet(KKK)

3.år

Høst

10 dager

Barnehage

Fordypningsfag

3. år

Vår

15 dager

Barnehage

Samarbeid,ledelse og
utviklingsarbeid
(LSU)

Studieår

Semester

Omfang

Type praksis

Kunnskapsområde

1. år:

Høst

10 dager

Barnehagepraksis

Barns utvikling,lek og
læring (BULL)

1.år:

Vår

15 dager

Barnehagepraksis

Barns utvikling,lek og
læring (BULL)Samfunn,
religion, livssyn og etikk
(SRLE)

2.år

Høst

15 dager

Barnehagepraksis

Samfunn, religion, livssyn
og etikk (SRLE)
Natur,helse og
bevegelse(NHB)

2.år

Vår

15 dager

Barnehagepraksis

Natur,helse og
bevegelse(NHB).Språk,
tekst og matematikk (STM)

Barnehagepraksis
(med de eldste
barna)

Språk, tekst og matematikk
(STM)

5 dager

3.år

Høst

15 dager

Barnehagepraksis

Språk, tekst og matematikk
(STM) Kunst, kultur og
kreativitet (KKK)

3. år

Vår

15 dager

Barnehagepraksis

Samarbeid,ledelse og
utviklingsarbeid
(LSU)

4.år

Høst

10 (15) dager

Barnehagepraksis

Fordypningsfaget
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Samarbeidet med praksisfeltet
Arbeidet med å videreutvikle relasjon og samspill mellom barnehagefeltet og BLU bør styrkes. Det
gjelder for eksempel utvikling og styrking av partnerskapsavtaler. Mer konkret kan det være utvikling
av prosjekter om utdanningsbarnehager, delte stillinger og hospiterings-ordninger for faglærerei
barnehagelærerutdanningen.
Ekspertgruppen mener at det er behov for styrke forskningen på barnehageområdet som et grunnlag
for utvikling av barnehagelærerne som profesjon.
Det er inngått avtaler med følgende institusjoner (vedlegg 4)

Prak+A2:D51sissted

Studieste
Praksissted
d

Abra Cadabra barnehage AS ,Levanger

Levanger

Alsgård FUS barnehage as, Bodø
Askeladden barnehage, Mosjøen
Asphaugen barnehage, Bodø

Bodø
Nesna
Bodø

Bamsebo Barnehage, Bodø

Bodø

Banktrollet barnehage

Nesna

Barnas hus, Mo i Rana

Nesna

Beitstad barnehage, Beistad

Beistad

Bjerka barnehage
Bjørneborgen barnehage, Mørkved
Bjørnhaugen barnehage

Nesna
Bodø
Nesna

Blåfjell barnehage, Sortland

Bodø

Bruse barnehage,Levanger

Levanger

Brønnøy barnehage,

Nesna

Dolstad barnehage

Nesna

Englia barnehage, Mo i Rana

Nesna

Erikstad barnehage, Fauske
Espira Casa Musica barnehage,Levanger

Bodø
Levanger

Espira Juberg gårdsbarnehage, Stjørdal

Levanger

Espira Gjemble barnehage, Levanger
Farmen menighetsbarnehage, Levanger

Levanger
Levanger

Fosslia barnehage, Stjørdal

Levanger

Furutoppen barnehage, Narvik

Bodø

Granstubben Barnehage, Steinkjer

Levanger

Melakollen barnehage,
Verdal
Mjølan barnehage, Nesna
Melbu barnehage, Melbu
Mosjøen FUS barnehage
Momarka barnehage,
Levanger
Multemyra barnehage,
Leknes
Munkeby Gård- og
Naturbarnehage, Levanger
Mørkvedmarka barnehage,
Mørkved
Nesna barnehage, Nesna
Neståsen barnehage, Rønvik
Nordskogen, Sortland
Norlandia Paradiset
barnehage, Bodø
Norlandia Kjeldmyrlia barneh
age, Mørkved
Nyrud barnehage
Regnbuen barnehage,
Sandessjøen
Reinsholm barnehage,
Verdal
Rensåsen barnehage, Bodø
Rognan Barnehage, Rognan
Ruffen Kanvas Barnehage,
Levanger
Røra barnehage, Røra
Rødstua barnehage
Sakshaug barnehage,
Inderøy
Segelbergan barnehage
Sentrum barnehage,
Vestbyen

Studiested
Levanger
Nesna
Bodø
Nesna
Levanger
Bodø
Levanger
Bodø
Nesna
Bodø
Bodø
Bodø
Bodø
Nesna
Nesna
Levanger
Bodø
Bodø
Levanger
Levanger
Nesna
Levanger
Nesna
Bodø
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Hampehaugen barnehage, Birkeland

Bodø

Hauan barnehage, Fauske
Heggen barnehager, avd Gullhaugen,
Harstad
Hegle barnehage, Levanger
Heimtun barnehage
Hemnesberget barnehage, Hemnes

Bodø

Sigerfjord barnehage,
Sortland
Skatval barnehage, Stjørdal

Bodø

Skivik barnehage, Bodø

Bodø

Levanger
Nesna
Nesna

Bodø
Nesna
Nesna

Holmvannet barnehage, Sortland

Bodø

Hoppensprett barnehage, Stokmarknes

Bodø

Høgholtet barnehage, Harstad

Bodø

Jennestad barnehage, Sortland

Bodø

Kanutten barnehage, Verdal

Levanger

Kleiva barnehage, Sortland

Bodø

Knøttene barnehage, Svolvær

Bodø

Kulstad barnehage

Nesna

Kringla Friluftsbarnehage, Stjørdal
Lykkentreff barnehage, Sortland
Læringsverkstedet Bodøsjøen
Naturbarnehage, Bodøsjøen

Stjørdal
Bodø

Skivik barnehage, Skivika
Skjervengan bhage
Solvangen barnehage
Soria Moria
studentbarnehage
Spillum barnehage, Namsos
Staup natur og
aktivitetsbarnehage,
Levanger
Steinkjersannan barnehage,
Steinkjer
Stemland Gårdsbarnehage
AS, Valnesfjord
Stiklestad Gårdsog Friluftsbarnehage AS,
Verdal
Stjørdal Menighets
barnehage, Stjørdal
Stordalen friluftsbarnehage,
Rønvik
Strai barnehage, Kristiansand
Strand barnehage, Sortland

Bodø

Straume barnehage, Straume Bodø

Læringsverkstedet
Maskinisten friluftsbarnehage, Rønvik

Bodø

Læringsverkstedet Notveien, Bodøsjøen

Bodø

Læringsverkstedet Saltvern, Bodø

Bodø

Læringsverkstedet Trålveien
Idrettsbarnehage, Bodøsjøen

Bodø

Læringsverkstedet avd Havfrua Barnehage,
Verdal
Læringsverkstedet Knøttene Barnehage,
Verdal
Læringsverkstedet Geitspranget Naturbarn
ehage AS, Stjørdal
Lånke barnehage, Stjørdal
Maritvold barnehage, Verdal
Medbroen Gårdsbarnehage, Stjørdal

Strengelvåg barnehage,
Øksnes
Studentbarnehagen Steinkjer,
Steinkjer
Trimia studentbarnehage,
Levanger
Trollmyra Barnehage,
Mørkved

Bodø
Levanger

Nesna
Nesna
Levanger
Levanger
Bodø
Levanger
Levanger
Bodø
Bodø
Bodø

Bodø
Levanger
Levanger
Bodø

Levanger

Tuftbakken barnehage,
Steinkjer

Levanger

Levanger

Vestbyen barnehage, Bodø

Bodø

Levanger
Levanger
Levanger
Stjørdal

Vestmarka barnehage,
Sortland
Vinne barnehage, Verdal
Ytterøy barnehage, Levanger
Ørmelen barnehage,Verdal

Bodø
Levanger
Levanger
Verdal
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Krav til fagmiljø
Krav til fagmiljø (studietilsynsforskriften § 2-3)
§2-3 (1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall
studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en
sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet.
Fagmiljøet som er tilknyttet studietilbudet består av vitenskapelig ansatte ved Fakultet for
lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Totalt er det 60 fagpersoner som underviser og/eller veileder
på studiet, hvor mer enn 20% har første-kompetanse. Fagmiljøet tilknyttet studiet har en størrelse som
står i forhold til antall studenter og studiets egenart (belyses i tabell nedenfor). Allikevel vil vi i det
følgende beskrive noen utfordringer knyttet til studiets fagmiljø. Fakultetets organisering av
fagpersonalet i åtte ulike faggrupper, fører til at studiet har utfordringer med å utvikle og bevare et
kompetansemessig stabilt fagmiljø over tid, og til en fragmentering av den felles faglige utviklingen på
studiet.
Flere av faglærerne som er tilsatt i faggruppen Barnehagelærerutdanning, arbeider både i
grunnskolelærerutdanningen (GLU) og i barnehagelærerutdanningen (BLU). Noen av faglærerne er
ikke tilsatt verken i GLU eller BLU, men i en annen faggruppe, som faggruppen for estetiske fag eller
kroppsøvings- og idrettsfag. Barnehagelærerutdanningens innhold er strukturert i seks
kunnskapsområder, i tillegg til fordypningsemne og bacheloroppgave. I kunnskapsområdene inngår 35 fag, og det er til sammen 11 ulike fag i utdanningen. Pedagogikk er et sentralt og sammenbindende
fag som har et særskilt ansvar for progresjon og profesjonsretting i utdanningen. Denne organiseringen
krever at studieleder koordinerer den faglige utvikling/oppdatering. Når de som bidrar med
undervisning i BLU ikke er ansatt i faggruppen BLU, fører det til at studieleder har reduserte muligheter
til å drive med faglig utviklingsarbeid på programmet. Eksempelvis har studieleder ikke mulighet til å
pålegge de faglærere som ikke er tilknyttet programmet, å delta på fagmøter. Organiseringen fører til
en fragmentering av den felles faglige utviklingen på studiet.
Organiseringen av fagene i kunnskapsområdene fordrer også større grad av samarbeid mellom
faglærere for at kunnskapsområdene skal framstå som integrert og helhetlig. En ekspertgruppe
oppnevnt av Kunnskapsdepartementet for å vurdere barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv,
foreslår flere tiltak for å styrke barnehagelærerutdanningen, både i akademisk og praktisk retning.
Ekspertgruppen mener at grunnstrukturen med kunnskapsområder bør kritisk vurderes fordi det både
organisatorisk og faglig er knyttet store utfordringer til denne. For de 13 institusjonene som tilbyr
Bachelor Barnehagelærerutdanning, er det en utfordring at fagenes posisjon som vitenskapsfag og
forskningsmiljø er lite ivaretatt i utdanningsinstitusjonene. Den viser til Sataøen og Trippestad (2015)
(begge involvert i følgegruppen) som illustrerer kompleksiteten i Barnehagelærerutdannings-reformen
når de betegner den som både en innholdsreform, en strukturreform og en kulturreform. Som
strukturreform forutsettes nye organisatoriske enheter basert på kunnskapsområder (tidligere fag).
Der fag tidligere ble undervist i og forsket på separat, skulle faglærerne nå samarbeide om å formulere
tema, utvikle en felles tilnærming til arbeid i barnehage og og involvere seg i studentenes
praksisstudier. Det er særlig de nye kunnskapsområdene som innebærer en ny måte å organisere
innholdet på. De etablerte fagene i den tidligere førskolelærerutdanningen skal nå inngå i nye
sammenhenger, og faglærerne skal i større grad enn før samarbeide om innhold, arbeidsformer,
vurderingsordninger og praksis i studiet. Sataøen og Trippestad (2015) hevder at det synes som om
reformen har bidratt til en styrking av en felles identitet som lærerutdannere. Det er imidlertid ikke
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klart om utviklingen av denne felles identiteten som lærerutdannere knyttes til praksisorienteringen
av kunnskapsområdene, eller om det er felles visjoner om barnehagelærerkompetansen og felles
kjerne på tvers av fag og utdannings- og yrkeskonteksten. Sataøen og Trippestad (2015, s. 446) legger
også til at implementeringen av ny struktur er langt svakere finansiert enn omleggingen av
grunnskolelærerutdanningen. Ekspertgruppen tar derfor til ordet for nødvendigheten med en
kategoriheving for barnehagelærerutdanningen. Integrasjon av fag, og fag og pedagogikk, er
organisatorisk og faglig krevende og det har ressurskonsekvenser, og pedagogikken må styrkes.
Barnehagelærerutdanningene i Nord universitet har i mange år hatt utfordringer med oppbyggingen
av førstekompetanse og forskning i utdanningen, og utdanningen har også tradisjonelt hatt lavere
status enn grunnskolelærerutdanningene. Det er tydelig at fagstaben, inkludert førsteamanuensiser
og professorer, oppfatter det som mer attraktivt å arbeide i grunnskolelærerutdanningen framfor i
barnehagelærerutdanningen, og oppdelingen av program etter utdanningsnivå/syklus (bachelor,
master og PhD), med samling av førstekompetanse og forskning i master- og PhD-utdanninger, ser ut
til å føre til et hierarki. Fordi faglærere i de øvrige fagene også bidrar i andre utdanningsprogram, først
og fremst i grunnskolelærerutdanningen, hvor fagene har et større omfang (30-60stp), retter de i stor
grad sin forskning mot skole heller enn barnehage og barnehagelærerutdanning. Ved innføringen av
Master grunnskolelærer, økte behovet for faglærere med førstekompetanse innenfor de ulike fagene
i grunnskolelærerutdanningen (GLU), men det har også vært en utfordring å rekruttere tilstrekkelig
vitenskapelig ansatte både til GLU og andre masterutdanninger (som eksempelvis Master i logopedi).
Siden 2016 har barnehagelærerutdanningen erfart et visst frafall av faglærere knyttet til
barnehagelærerutdanningen ved at deres arbeid nå er rettet mot Master grunnskolelærer og øvrige
masterutdanninger ved fakultetet. Vi venter at faglærere både i pedagogikk vil fratre med
alderspensjon i løpet 2019 eller 2020. Til sammen forsterker dette utfordringene med å utvikle og
bevare et faglig miljø med tilstrekkelig første- og toppkompetanse.
For å møte ovennevnte utfordringer er det utviklet tiltak på flere nivå. For å beholde vitenskapelig
tilsatte og øke andelen førstekompetente på BLU, har det over tid vært jobbet strategisk med
rekruttering og kompetanseheving for å kvalifisere tilsatte til førstekompetanse. Gjennom
førstelektor- og stipendiatløp, oppnådde 2 av våre medarbeidere førstekompetanse høsten 2018, i
fagområdene pedagogikk og samfunnsfag. Våren 2019 disputerte 2 medarbeidere innenfor
fagområdene pedagogikk og spesialpedagogikk. I løpet av høsten 2019/våren 2020 vil 5 faglærere
leverer inn sin ph.d.-avhandling, innenfor fagene pedagogikk (3 faglærere), 1 faglærer i RLE og 1
faglærer i fysisk fostring. Samtidig jobbes det for å styrke en langsgående felles kunnskapsutvikling for
fagpersonalet på studiet, blant annet gjennom interne seminarer som har fokus på lærerrollen i
profesjonsutdanningen, og som tar opp relevante temaer knyttet til profesjonsdanning og
skikkethetsvurdering. Gjennom utviklingen av felles studieplan, er det også startet et arbeid med en
campusovergripende kunnskapsutvikling, knyttet til kunnskapsområdene, som har positive effekter på
utviklingen av innholdet i studiet, og som medvirker til en styrking av samarbeidet på tvers av
studiesteder. Det er også iverksatt mindre prosjekter for å styrke gjennomgående tema i rammeplan
for barnehagelærerutdanninga, som for eksempel likestilling og digital kompetanse. Det jobbes også
på tvers av studiesteder for å styrke pedagogikken i kunnskapsområdene, blant annet gjennom
utvelging av pensum, drøfting av progresjon i faget og tiltak for å binde sammen fagene i
kunnskapsområdene. I tillegg er det startet et prosjekt ved campus Bodø for å se på hvordan tverrfaglig
bruk av pedagogisk materiell i undervisningen kan fremme pedagogikkens plass i utdanningen. Vi ser
også at den økte forskningsaktiviteten fører til flere muligheter for samarbeid med nasjonalt og
internasjonalt anerkjente forskere (for eksempel gjennom GoBaN, samisk forskning, og
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spesialpedagogisk forskning). Det vil styrke utdanningen dersom man framover fortsetter å utvikle
internt og eksternt samarbeid om forskning. Det er også viktig å understreke at tiltak for å møte
utfordringer knyttet til de organisatoriske rammene beskrevet ovenfor, også vil kunne bidra til å
fremme fagpersonenes tilhørighet til studiet, samt sikre stabilitet og kontinuitet. Eventuelle
tiltak/organisatoriske endringer her, bestemmes på dekannivå. Tiltakene som er beskrevet i dette
kapitlet vil være med på å øke kvaliteten i studiet, samt øke anseelse og attraktivitet.

NAVN

ANSVARSOMRÅDE

RELEVANT KOMPETANSE

Kathrin Olsen

I det følgende gis en oversikt over fagmiljøet på personnivå, over deres ansvarsområde og
beskrivelse og begrunnelse for at deres kompetanse er relevant (komplett oversikt finnes i vedlegg
7):

Studieleder
Emneansvarlig bacheloroppgaven, campus Bodø
2019
25% FoU tid inngår i
jobben

Kompetanse:
Utdannet Førskolelærer, 1996
Master i Tilpasset opplæring, 2009
PhD, Spesialpedagogikk, 2019
Erfaring:
Pedagogisk leder i barnehage, 1996-2000
Styrer i barnehage, delstilling 1996-2000
Spesialpedagog i barnehage, 2001-2003
Spesialpedagog, Barne- og ungdomspsykiatrien, 2003 – 2011
Universitetslektor, pedagogikk, 2011-2013
PhD stipendiat, spesialpedagogikk, 2013-2017
Universitetslektor (campus Bodø), 2017-2018
Studieleder, 2018-2019
Har i forbindelse med PhD stipendiat vært på PhD program ved Institutt
for spesialpedagogikk, fakultet for utdanningsvitenskap, Universitetet i
Oslo. I denne tiden har Olsen i tillegg deltatt på Norsk Forskerskole for
lærerutdannere (NAFOL) ved NTNU i fire år. Har vært med i ulike
forskningsprosjekter og publisert nasjonalt og internasjonalt.
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Joran Langvik

Studieleder for
barnehagelærerutdanning
en. Faglig overordnet,
overordnet praksis.
Studieprogramansvarlig
for
barnehagelærerutdanning
en og for PE 350
Veilederutdanning for
praksislærere i
barnehagen 2019/2020.
Samt Regional
kompetanseutvikling i
barnehagene på
Helgeland. Personalansvar
og noe administrative
arbeidsoppgaver knyttet
til dette. Samt
studieplanarbeid og
ressurser i forbindelse
med
barnehagelærerutdanning
en.

Roar Tromsdal

Dramadelen av emnene
Praksisveiledning
Veiledning av 1/3 av
studentgruppen i deres
arbeid med individuell
fordypningsoppgave(eksa
men) med muntlig
framlegg.

Kristin A. Ø. Fløtten
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Emneansvarlig MM220L
Oppgaver knyttet til
undervisning,
veiledning, vurdering, lage
oppgaver.

Bachelor i førskolelærerutdanningen v/Høgskolen i Nesna 2009-2013 og
masterutdanning i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst
V/NTNU Trondheim 2016-2018.
Erfaring oppsummert:
-Pedagogisk leder i barnehage. Erfaring med å ha et overordnet blikk i
det pedagogiske tilbudet for barna, samt med det pedagogiske arbeidet
som praktiseres på avdelingen.
-Foreldresamarbeid og samarbeid med barnehagens øvrige
samarbeidspartnere.
-Veiledning i begge utdanningene (kompetanse i og erfaring med
relasjonsledelse).

•
•
•

Cand.Philol. i drama og teater
Allsidig praksiserfaring fra teaterregi, og dramaundervisning
fou-arbeider er ikke spesifikt rettet mot barnehage, men mer
mot teater generelt og kompetansen er derfor faglig relevant.

Førstelektor i pedagogikk
Prosjektleder kompetanse for mangfold Nordland 2006 – 2011
Faglig ansvar kompetanse for mangfold Ny , Nordland 2011 – 13
Prosjektdeltager (og regionansvar barnehage
Nordland) forskningsprosjektet Kompetanse for mangfold Trøndelag –
Nord-Norge, ledet fra UiT, professor Sollid
Prosjektdeltager Kompetanse for mangfold Nordland 2014 – 2016
Faglig ansvarlig kompetansesatsningen ‘samisk-lulesamisk
barnehagegruppe’ for Fylkesmannen i Nordland fra 2011 til 2018.
Har gjort flere prosjekter knyttet til studenters barnehagepraksis,
knyttet til mangfold.

Knut Lyng Hansen

Kompetansen er først og fremst knyttet til barnehagelærerprofesjonen ,
mangfold, samisk i BLU og barnehage. Jeg har erfaring fra privat og
offentlig barnehagesektor siden 1973, fra praksisledelse, undervisning i
pedagogikk, veiledning og barnehagen og styringsverket i en historisk
ramme.
Emneansvarlig NHB
Undervisning NHB

Hovedfag Bevegelsesvitenskap (NTNU)
Ergoterapeut (HiST)
Yrkeserfaring;
10 år som underviser ved HiNe og Nord universitet
Assistent i Barnehage
Friluftslivsskole
Barneidrettsleder

92

Charlotte Pannicke
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Emnet KKK - Kunst, Kultur
og Kreativitet:
Undervisning i kunstnerisk
praksis omfattende 2- og
3-dimensionale uttrykk.
Interdisiplinært
samarbeid med fagfeltene
drama og musikk.

Bakgrunn
Studium fra Kunstakademiet i Bremen, Tyskland ( Diplom /
Master Degree of Fine Arts / Meister- schülerin). Kunstnerisk hoved
kompetanse: maleri, tegning, grafikk, installasjon.
Kunstformidler og mentor i kunstnerisk praksis i Tyskland fra skole,
gymnasium, universitet og
kunstakademi: University of Erfurt, Academy of Fine
Arts Burg Giebichenstein Halle/Saale, University of Coburg, ISB
International School of Bremen, Humboldt Gymnasium Trier.
Profesjon som kunstner med artist-in-residence opphold (Grønland,
Finland, Italien, Tyskland) , symposions deltakelse i interdisiplinære
prosjekter samt arbeidsstipender siden 2006 / internasjonale utstillinger
siden 2002. Flerårig erfaring i forstandsarbeid i sammenslutningen av
profesjonelt arbeidende kunstnere i Tyskland (BBK Sachsen-Anhalt).
Internasjonalt nettverksarbeid.
Kompetanseområde
Kunstnerisk interdisiplinær praksis innenfor maleri, tegning, grafikk,
keramikk, installasjon og objekt i rom. Multimedia
utstillingskonsepsjon /koordinasjon. Mentor, sensor og kunstformidler
(BA og Magisternivå). Min fagkompetanse innbefatter interdisiplinært
kunstnerisk arbeid med 2- og 3-dimensionelle uttrykksformer.
Undervisning/Veiledning
Siden 2017 Universitetslektor på Fakultetet for Lærerutdanning, Kunstog kulturfag
Forskning/Research
Siden 2019 Ph.d. forskningsprosjekt innenfor kunstnerisk
kunnskapsutvikling samt kunstneriske arbeidsprosesser med fokus på
visualisering av lydlandskaper.
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Trine Telnes
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Stipendiat ved
barnehagelærerutdanning
en (u/undervisningsplikt).

• Barnehagelærer (180 stp. DMMH, 2006) og 9 års erfaring som
barnehagelærer/pedagogisk leder i Trondheim kommune.
• Master (120 stp. NTNU, 2012) i fagdidaktikk studieretning
estetiske fag med mastergradsavhandling «Kunstdidaktikk i en
barnehage utsmykket med kunst», samt 30 stp. fra Master i
barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (HiOF).
Til sammen 150 stp. på mastergradsnivå.
• 3 års erfaring som Høgskolelektor i pedagogikk ved Dronning
Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (20122015). Her hadde jeg emneansvar alle årene, samt klassestyreransvar og praksisveileder-ansvar alle år.
• 15. stp. Universitets- og høgskolepedagogikk med vekt på
barnehage- og grunnskolelærerutdanning (DMMH).
• Stipendiat ved barnehagelærerutdanningen ved Nord
universitet (fom. 1. aug. 2018) med prosjektet Barnehagelærerens
profesjonspraksis i læringsprosesser med de yngste barna i
barnehagen (0-3 år).
• PhD-kurs: PRO9002 Praktisk kunnskap og pofesjonspraksis (5
stp. Nord universitet).
• PhD-kurs: Analyzing Human Interactions: Developing analytical
skills in Ethnomethodology and Conversation
Analysis (4 stp. Syddansk Universitet).
• PhD-kurs: BARN8200 Methodology in Child and Childhood
Research (10 stp, NTNU).
• PhD-kurs: PLU8013 Vitenskapsteori og etikk med innretning
mot profesjonsforskning (10 stp, NTNU).
• PhD-stipendiat ved NAFOL (Nasjonal forskerskole for
lærerutdanning) kull 10.

Linda Helen
Haukland

Stipendiat ved barnehagelærerutdanningen u/undervisningsplikt, med
prosjektet Barnehagelærerens profesjonspraksis i læringsprosesser med
de yngste barna i barnehagen (0-3 år). Har en solid utdanning og lang
yrkeserfaring, med høy kompetanse, innenfor barnehagepedagogikk,
barnehagelærerprofesjonen, førskolelærerutdanningen og
barnehagelærerutdanningen.
Undervisning
Emneansvar for SRLE
Samfunn, Religion, Livssyn
og Etikk

PPU
Lederkurs
Mellomfag i statsvitenskap, master i historie og PhD i sosiologi, en
tverrfaglig profil som gir meg et veldig godt utgangspunkt til å undervise
mine studenter i samfunnsfag.
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Tove Ingebrigtsen

Tor-Helge
Allern

Leonie Johann
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PhD Student, 100 %

Emneansvarlig KKK

Undervisning pedagogikk i
følgende områder:
Språk, tekst og
matematikk
Barns, utvikling, lek og
læring
Kunst, kultur og
kreativitet
Emneansvarlig.
Trinnkoordinator.
Undervisning på
veilederutdanning
Veiledning Bachelor
Barnehagelærerutdanning

Gjennom utdanningen som biolog har jeg den faglige kompetansen til å
kunne undervise et bredt spekter innenfor biologi og også kjemi med
spesiell fordypning på human-, cellebiologi og zoologi. Den didaktiske
kompetansen har jeg kunne tillegne meg gjennom 3 års erfaring med
veldig mye undervisning og varierte undervisningsformer. Jeg har i
tillegg undervisningserfaring fra tidligere jobber
Professor i drama
Forskning på områder som kommunikasjon, dramaturgi, rollelek og
rolleleksdialekt.
Erfaring fra barnehage (styrer og ped.leder) og begynneropplæring i
grunnskole. Erfaring fra arbeid i ressursteam skole (spes.ped).
Tilleggsutdanning i pedagogisk arbeid på småskoletrinnet, kunst og
håndverk, matematikk og spesialpedagogikk.
Master i Tilpassa opplæring.
Tilleggsutdanning i pedagogisk veiledning. Erfaring som veileder i
barnehage og skole.

Martin Samuelsson

Bred utdannings- og erfaringsbasert kompetanse som i stor grad dekker
fag og emner jeg tar del i. For å gi en samlet god kompetanse er
tverrfaglig samarbeide viktig.
Pågående forskning som er relevant for fag og emner jeg er tilknyttet:
Samarbeidsrutiner i overgang mellom barnehage og skole. (bokkapittel i
antologi)
EQS- om kvalitet i barnehagen, del av europeisk forskningsprosjekt.
Inkluderende barnehage- og skolemiljø (artikkel i arbeid)

PE350L – veilederkurs for
praksislærer – Ämnesansv
arig
LSU – Vägledare för 10
studenter
på prosjektoppgave
SRL – Ansvarig för den
pedagogiska delen av
kursen
STM – undervisning
i pedagogikk-del

Master og PhD i pedagogik.

Laura Suominen
Ingulfsvann

Biveileder master i
tilpassa opplæring

Utdanning som biolog 3 års erfaring som biologilærer og vikar for kjemi
for GLU, samt naturfaglærer for BLU 1.-3. året Jeg underviste i alle slags
fag innenfor biologi soe som innebær at jeg har gjennomført mange
ekskursjoner og feltarbeid, også på tvers av fagene, samtidig som at jeg
har organisert og gjennomført mye laboratoriearbeid med studentene.
Videre inneba jobben å gjennomføre samt sensurere alle slags
eksamener og andre oppgaver. I tillegg har jeg vært veileder for en del
Bacheloroppgaver innen BLU. Videre har jeg følgt opp studentene tett i
praksis

Undervisning i fysisk
fostring, særlig i lek i
utemiljøet og friluftsliv

Phd i kroppsøving, kurs i flere friluftslivsaktiviteter og første hjelp, 3 år
arbeidserfaring med planlegging og gjennomføring av
aktivitetsdager/friluftlivsdager og barneleir (mest litt eldre barn og
ungdommer samt voksne, men noe med barn ned i barnehagealder
også), svømmeopplæring (deltid) for barn opp fra 3-4 års alder
Phd avhandlingens tema; barns bevegelse i skolen, noe som gjør meg
kvalifisert for å undervise og veilede i kunnskapsområdet slik oppgitt
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Ørjan Breivik
Kines
Astrid Svendsen

Faglig leder for praksis i
Barnehagelærerutdanningen
Emneansvarlig for
Tilleggsutdanningen i
Barnehagepedagogikk
Koordinator for
prosjektet «Veiledning av
nyutdannede lærere i
barnehage og skole»

Emneansvarlig STM

Solveig Åsgard Bendiksen

Kathrine Moen

Undervisning på emner:
BULL, KKK,

Dag Oskar
Madsen
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•
•
•
•

Faglærer i musikk fra HINT 2009.
Master i musikkvitenskap NTNU 2012.
Arbeidet i kommunale kulturskoler med fokus på instrumentopplæring
og band/ensemblespill 2009-2015. Kulturforvaltning og fritidstilbud for
barn og ungdom 2015-2018. Freelance arbeid som musiker og
kordirigent fra 2012Psykologi grunnfag, Universitetet i Bergen, 1978
Samfunnskunnskap grunnfag, Universitetet i Bergen, 1979
Førskolelærerutdanning med fordypning i ”sosialfag med
administrasjon”, Bodø Lærerhøgskole, 1984
Mellomfagstillegg i pedagogikk (10 vekttall/30 stp), som Del I på
Hovedfag i pedagogikk, DMMH/NTNU,1996
Vitenskapsteori og statistikk (10 vekttall/30 stp), som Del II på Hovedfag
i pedagogikk, DMMH/NTNU,1997
Sertifisert Coach ved Ringominstituttet, oktober 2004
Som lærer i pedagogikk i barnehagelærerutdanningen har jeg vært med
å utvikle studiet fra førskolelærerutdanning til
barnehagelærerutdanning og har derfor god kompetanse/erfaring i
prosess- og endringsarbeid både faglig og administrativt siden 1993
Har undervist i matematikk i førskole-/barnehagelærerutdanning siden
2012. Jeg har doktorgrad i matematikk og har publisert også innen
matematikkdidaktikk.

Undervisning religion,
livssyn, etikk og filosofi
Praksisoppfølging
Har vært emneansvarlig
for SRLE i flere år
Deltaker i KO- gruppe
LSU, ny studieplan
Har utviklet emnet
«yrkesetisk danning»
sammen med
pedagogikklærer som
fellesemne i
fordypningene 3.år

Cand. Philol med pedagogikk, norsk og kristendom (hovedfag) og
praktisk-pedagogisk utdanning.
Veiledningspedagogikk
Undervisningserfaring fra BLU i HiNT og Nord siden 2000.
Flere FoU-prosjekter knyttet til flerkulturell barnehage, etikk i
barnehagen, danning i barnehagen.
Pågående PhD-prosjekt om verdipraksis i religiøst mangfoldige
barnehager

Underviser i forming
(pensumrelaterte
forelesninger, fagteori,
verkstedundervisning) i
kunnskapsområdet kunst,
kultur, kreativitet 2.år
BLU, og estetisk
fordypning 3. år BLU,
veileder studenter til
bachelor

Faglærer i forming, mellomfag drama-film-teater, grunnfag
massemedier og læremidler, hovedfag forming, levert phd om
barnehagebarns skrivelek i iscenesatte verksteder feb. 2019. Deltok i
Nasjonal Forskerskole for lærerutdanning 2010-2014. Kunstpedagogisk
erfaring i arbeid ved eksempelvis ungdomsklubb, sfo, barnehage,
kunstverksted for barn og unge, barneskole. Utøvende innen
bildemedier (maleri, tegning, glassfusing).

SRLE består av mange studiepoeng religion og etikk der min kompetanse
er dekkende. Min pedagogiske kompetanse er relevant for pedagogisk
og didaktisk fokus som er i alle BLUs kunnskapsområder.
Jeg er i ferd med å skaffe meg høy forskningskompetanse innenfor et
sentralt, tverrfaglig og praksisnært område i BLU: verdier og
verdimotsetninger i en mangfoldig barnehage. Dette er kjernestoff i
både yrkesetisk danning og i SRLE.
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Har høy faglig kompetanse i det faget jeg skal undervise i innenfor
emnet (PhD i komparativ pedagogikk fra University of California, Santa
Barbara).
Har undervist i ulike emner i pedagogikkfaget innenfor BLU og GLU.
Har mye erfaring med barn og utvikling, lek og læring.

Jon Anders
Lindstrøm

Undervisning i etikk

PhD i filosofi fra Etikkgrammet ved UiO
Undervisningserfaring i bl.a. profesjonsetikk

Undervisning/veil RLEdelen i SRLE

Margrete Regina
Hartman

BULL100SL Barns
utvikling, lek og læring;
Lokal emneansvarlig,
Undervisning i
pedagogikk.

Ingvild Mestad
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Merethe Olsen

Irene Løstegaard Olsen

•
•

Veileder av 13 BAoppgaver dette
semesteret

Yrkesetisk danning
(etikkdelen)

Undervisning på BLU i
emnene STMF OG BULL,
tidligere også STM

Jeg har generelt høy forskningskompetanse i etikk som jeg kan anvende
på konkrete etiske utfordringer og problemstillinger i barnehagen.
Kristendomskunnskap hovedfag og idehistorie grunnfag. Har 19 års
erfaring med å undervise i KRL/RLE/KRLE på grunnskolelærerutdanninga
og barnehagelærerutdanning i UH-sektoren.
Har moralfilosofi som emne både i kristendomskunnskap og
idehistorie. Her undervist i etikk på ulike lærerutdanninger i 19 år.
Jeg er ansatt på Grunnskolelærerutdanningen og har hoveddelen av
undervisningen min innenfor dette området. Ved behov bidrar jeg med
undervisning i mitt felt på barnehagelærerutdanningen. Forskningen min
er derfor rettet mot skole og ikke barnehage. Noen det jeg har arbeidet
med er likevel relevant for begge lærerutdanningene. Særlig arbeidet
med det flerkulturelle har relevans på tvers av feltene.
Generelt sett:
Mastergrad i språk
Førstelektorkvalifiseringssøknad med fokus (blant annet) på
barnehagen
Forskning med fokus på språklige tema i barnehagen
Kompetanse spesielt retta mot STMF: utdanning også i musikk.

Kullkoordinator for
2.trinn BLU
Lokal emneansvarlig for
BUL100L og BUL100SL
Barns utvikling, lek og
læring.
Emneansvarlig for
bacheloroppgaven
BO200L ved BLU
Underviser i emnet
BUL100L og BUL100SL, og
på bacheloropgpaven.

Forskning på gruppespråk i barnehagen, to artikler publisert mtp dette.
Diverse muntlige fremlegg ut fra dette.
Utdannelse som førskolelærer (nå barnehagelærer)
Jobbet som førskolelærer 1992-2008
Master i spesialpedagogikk 2009
Avslutter høst 2019 min PhD om barnehagelærerens samspill med barn i
barnehagen. Opplæringsdelen er fullført og godkjent.
Har undervist ved BLU siden ca. 2009
Fokuset i min PhD (barnehagelærerens samspill med barn), passer inn
i emnet BUL100L Barns utvikling, lek og læring. I alle situasjoner hvor
barnehagelæreren støtter og legger til rette for barns utvikling, lek og
læring, samspiller barnehagelæreren med barn.
I tillegg har jeg lang erfaring som barnehagelærer og kjenner av den
grunn godt den virkelighet som studentene utdannes til.

97

Bjørg Solveig Fretheim
Kari Tande-Nilsen

Undervisning og
veiledning

Undervisning i pedagogikk
i alle tre årene i
Barnehagelærerutdanning
en
Praksisoppfølging
Koordineringsansvar for
2BLU SRLE og 2BLU KKK,
og i tidligere emner i
utdanningen
AKTIV rolle i 3BLU LSU

Anne Grethe Baustad

KKK (undervisning og
veiledning)
BA oppgave veiledning

Karen Hjort
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Arbeidet mye med tverrfaglig undervisning, tema og prosjektarbeid +
vurderingsformer i emnet KKK (tidl. Drama Forming Musikk) siden 1997.
Jeg har høy faglig forskningskompetanse når det gjelder kvalitativ
forskning og kunstfagdidaktiske forskningsmetoder spesielt. I tillegg har
jeg erfaring fra utviklingsarbeid i barnehage, og har tett tilknytning til
feltet i form av undervisningssamarbeid og praksisnære
undervisningsformer.

Undervise og veilede i
BULL 1. studieår.
Bidra til å utvikle samisk
ABLU.
Bidra til å utvikle
engelskspråklig
fordypning på
barnehagelærerutdanning
en.

Bachelor og master i samfunnsernæring.
Erfaring med veiledning mht ernæring, kosthold og matservering.
Prosjektledelseserfaring, herunder ansvar for prosjektsøknader og rapporter.
Høy faglig kompetanse innen mat og helse (barn, kosthold og ernæring),
særlig tatt i betraktning antall studiepoeng faget har i BLU og det faglige
nivået faget ligger på i utdannelsen.
Emneansvarlig for studiet Ernæring ved Nord universitet, som er et
ettårig studie på 30 studiepoeng og et studie på 300-nivå.
Barnehagelærer. Cand. Polit med hovedfag i pedagogikk.
Veiledningskompetanse i utdanningen. Halvtårsutdanning i forming og
spesialpedagogikk. Halvtårsutdanning i forskning og lokalt
utviklingsarbeid.
Jeg underviser i pedagogikk innen alle emnene i den treårige
Barnehagelærerutdanningen, som ender opp i Bachelorgrad

Master i Early Childhood Education and Care
I et doktorgradsløp i studier av profesjons praksiser, med fokus på
samspillskvalitet i barnehagen.
Deltatt i/vært koordinator i forbindelse med nasjonal forskning om
kvalitet i barnehagen.
20 års erfaring fra barnehage
Undervisning på BULL: er i ferd med å opparbeide meg faglig
forskningskompetanse rundt samspillskvalitet i barnehagen, den
viktigste faktoren for barns utvikling, lek, læring og trivsel i barnehagen.
Utvikling av engelskspråklig fordypning: Master skrevet på engelsk, det
samme gjelder phd avhandling. Internasjonalt orientert. Internasjonalt
nettverk. Hatt utenlandsopphold i Australia.
Utvikling av samisk ABLU: har erfaring fra utvikling, oppstart av og
ledelse/koordinering av ordinær ABLU ved campus Bodø.
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Martine J. Sletten

Emneansvar Pedagogikk
BULL
Kullkoordinator
Undervisning
Veiledning bachelor

Ivar F. Moa

Undervisning
Veiledning
FoU

Grete M. Grande
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Ansvar for temaene:
Frukt og grønt i
barnehagen
Fisk og sjømat blant barn
Mat på tur

Barnehagelærerutdanning og master i barnehagepedagogikk
4 års erfaring som pedagogisk leder og avdelingsleder i barnehage
Min fagkompetanse og erfaring fra praksis gir meg en bred forståelse for
hva emnet handler om. Gir mulighet til å stille ulike problemstillinger til
fagundervisning som gjør at studentene utvikler evne til å reflektere
kritisk – og til å problematisere ulike teorier i forhold til hva som faktisk
skjer i barnehagene.
Fagbakgrunn innen kroppsøving og friluftsliv. Undervisnings og FoUkompetanse innenfor BLU, GLU og kroppsøving/friluftsliv-studier ved
Nord Universitet.
Innehar en bred undervisningskompetanse innen kroppsøving og
friluftsliv, samt en utviklingskompetanse som er relevant for deler av de
emner jeg underviser og veileder i.
Utdannet allmennlærer, med tilleggsutdanning i kunst og håndverk, mat
og helse, middelhavsmat, entreprenørskap i skolen og generell
pedagogikk- I gang med masterutdanning i tilpasset opplæring.
Har jobbet som lærer i mat og helse i grunnskolen i 25 år. Jobbet som
universitetslærer i mat og helse i 3 år. Undervist studenter ved
barnehagelærerutdanningen i mat og helserelaterte emner i 2 år

Anne S. Trandem

Elin Børve

Har høy grad av praktisk kompetanse og pedagogisk erfaring i arbeid
med mat og helse og barn. Er opptatt av matens pedagogiske
muligheter.
Undervisning pedagogikk
Praksisoppfølging
Koordineringsansvar 2
kull pr. d.d
Emneansvarlig alle kunns
kapsområdene for 2 kull
(ABLU og BLD)
Leder KO gruppe BULL, ny
studieplan

Barnehagelærer utdannet samt masterutdanning i spesialpedagogikk.
Veiledningskompetanse innenfor arbeid med foreldre,
barnehageansatte og studenter.

Undervisning spesielt
rettet mot naturfag og
naturfagdidaktikk
Underviser i emnene:
• Natur, helse og
bevegelse NHB
• Fordypning Friluftsliv,
natur og nærmiljø med
yrkesetisk danning
• Videreutdanning:
Utforskende arbeid
med naturfag og
matematikk

• Utdanning som cand. agriculturae med hovedvekt på fisk, vilt og
naturforvaltning
• Praktisk pedagogisk utdanning
• 7 studiepoeng PhD kurs læringskulturer i barnehagekontekst
• 5 studiepoeng PhD kurs kvalitativ analyse

BULL: består av mange studiepoeng pedagogikk.
Emnet omhandler også spesialpedagogikk hvor egen spesialisering er
rettet mot.
Lang praksis erfaring fra barnehagefeltet og ledelse i ulike felt. Både
barnehage, hjelpetjeneste fra kommune og som barnehagelærer
utdanner.

Har lang erfaring fra undervisning i barnehagelærerutdanningen fra
1996
Har bred naturfaglig kompetanse gjennom utdanning. Har gjennom
mange års erfaring med utdanning i barnehagelærerutdanning skaffet
meg naturfagdidaktisk kompetanse og kjennskap til
barnehagelæreryrket som profesjon. Dette har jeg opparbeidet meg
gjennom tilegnelse av teori og forskning på området, diverse kurs,
hospitering i barnehage, FOU-virksomhet og samarbeid med kolleger.
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Hilde K. Mikalsen
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BLU 331: Planlegging,
gjennomføring og
evaluering av praktisk
friluftsliv med overnatting
(høst)
Friluftsliv og HMS

Nina K. Engesvik

Tilrettelegging og
sikkerhet av
naturområder til leik og
læring
(teoretisk og praktisk
undervisning, og
veiledning)
Trinnkoordinator 1 BLU
Emneansvarlig BULL og
NHB
Underviser i pedagogikk
BLU / BLD
Veiledning av studenter i
samarbeid med
skikkethetsansvarlig.
Faglig leder for praksis

• Formell utdannelse innen kroppsøving og friluftsliv
• Erfaring fra undervisning av studenter i kroppsøvingslærer- og
barnehagelærerutdanning, fra 2003.
Min kompetanse innebærer faglig kunnskaper og ferdigheter innen
friluftsliv og leikbasert aktivitet i natur, som gjør meg trygg på mine valg
av innhold og organisering. Samtidig er jeg åpen for alternative
praksiser, og diskuterer gjerne andre/nye muligheter og
forståelsesmåter. Jeg har tro på at kontinuerlig analyse og evaluering av
egen praksis i seg selv er en viktig kompetanse.

Utdannet barnehagelærer.
Lang erfaring fra barnehagen.
Videreutdanning 60 stp i veiledning
Mastergrad i førskolepedagogikk DMMH/NTNU
Videreutdanning UH-ped. DMMH
Min veilederkompetanse er knyttet til enkeltstudenten og studenter i
gruppe, og er en pedagogisk kvalifikasjon for å utvikle gode
barnehagelærere. Gjennom studiet er studenten i en danningsprosess
hvor de trenger hjelp til å se og oppdage ulike perspektiv som berører
deres egen profesjon og utøvelse av
denne.
Betydningen av barnehagelærers evne til pedagogisk ledelse og ledelse
av endrings- og utviklingsprosesser av sine medarbeideer for å skape en
læringsarena, er vektlagt i dagens profesjonsutdanning. Min teoretiske
og erfaringsbaserte kunnskap har stor betydning for den jobben jeg
utøver i dag som underviser ved BLU.
Som faglig praksiskoordinator for barnehagelærerutdanninga har jeg
ansvar for oppfølging av studenter, arbeidskrav i praksis, veiledning og
samarbeid med praksisbarnehagene. Her er min kompetanse fra
barnehagen av stor betydning for samarbeidet og utviklingen av den
kompetente praksisbarnehagen.
Jeg leverte min mastergrad i 2014. I oppgaven var jeg opptatt av
hvordan pedagogens utøvelse av den profesjonelle kompetansen kan
være med på å skape forståelse for barns medvirkning. Sentrale
forskningsspørsmål var hvilken betydning den uformelle veiledningen
har for kompetansen, og hvordan barns medvirkning kan bli en del av de
pedagogiske prosessene.
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Mona R. Rosenlund
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Koordinator og underviser
i språk -tekstmatematikk Levanger BLU
og BLD. Undervisningsfag
matematikk
Koordinator og underviser
i Utforskende arbeid i
matematikk og naturfag,
etterutdanning for
barnehagelærere
Koordinator og underviser
i pedagogikk i 2MaGlu.
Undervisningsfag
prdagogikk
Bachelor veileder
BLU/BLD/FLU

Cathrine Bjerkenes

Karin Kippe

Oppfølging av
Realfagskommuner
Medlem i forskergruppe
Praksisoppfølging

STM: undervise i litteratur
rettet mot
barnehagefeltet,
sensurere
eksamensoppgaver,
praksisoppfølging
SRLE: undervise i norsk
(språk og litteratur), bidra
i sensur og
praksisoppfølging.
Mangfold og mestring:
undervise
i fremmedspråklighet, litt
eratur i et mangfolds- og
likestillingsperspektiv.

Viser til CV for utdanning og praksis.
Har undervist i matematikk ved BLU siden 2014. i tillegg til utdanning
hatt ansvar for matematikkutredning i PP-tjenesten i 10 år før jeg startet
ved Nord. Jeg er deltaker i UH nettverk knyttet til matematikk og ekstern
sensor ved flere universitet. (underviser i pedagogikk ved master
lærerutdanning 1-7 siden 2015)
Har veiledet/sensurert tilsammen ca 50 bacheloroppgaver.
Har ansvaret for matematikk i barnehage i nettverk knyttet til
Realfagskommuner. Bred og lang erfaring fra veiledning i skolen og
undervisning.
Har tatt over det faglige kursansvaret etter prof. Snorre Ostad om
matematikkvansker og strategiopplæring.
Er medlem i forskergruppe, alternative læringsarena. Er knyttet som
forsker, og har eneansvaret for et Erasmusprosjekt om teknikk og
matematatikk i barnehagen. Er også delaktig i utvikling av Rovdyrskolen
(Miljødirektoreatet). Aktiv bidragsyter i flere antologier
Har høy teoretisk kompetanse på matematikk i barnehagen og i tillegg
pedagogisk kompetanse som kreves i faget. Mye praktisk erfaring
knyttet til matematikkutvikling og etter hvert opparbeidet
forskerkompetanse på området.

Utdanning: Faglærerutdanning i kroppsøving og idrett fra
idrettshøgskolen, pedagogikk grunnfag, mellomfag pedagogikk og
pedagogisk seminar fra NTNU og hovedfag kroppsøving fra Høgskolen i
Nord-Trøndelag.
Yrkeserfaring: Undervisningserfaring fra barnehagelærerutdanning siden
1991.
Jeg underviser i emner knyttet til faget fysisk fostring som jeg har høy
kompetanse på. Arbeider med en doktorgradsavhandling omhandlende
barnehagens rolle for barns fysiske aktivitet.
Er litteraturviter og har barnelitteratur og kjønnsteori/likestilling som
hovedinteresse. Holder på å ferdigstille en doktorgrad hvor barne- og
ungdomslitteratur inngår som en del av avhandlingen. Har dessuten 60
stp. i språk og grammatikk på bachelornivå.
Jeg er litteraturviter, og har inngående kunnskap om litteraturfeltet og
om tekstanalyse, samt har god oversikt over det barnelitterære feltet.
Jeg har blant annet forskningskompetanse innen bildeteori (siden en av
primærtekstene i avhandlingen min er en tegneserie for barn og
ungdom). Dette er særlig relevant for å undervise i barnelitteratur
(bildebøker) i STM. Jeg har bakgrunn fra forskningssenteret Kvinnforsk i
Tromsø hvor jeg utviklet min interesse for feministisk teori og
kjønnsforskning. Dette er særlig relevant for faget «Mangfold og
mestring» som jeg skal inn i fra høsten, men er også relevant for andre
fag, i og med at fokus på likestilling og kjønn etterspørres fra
departementsnivå. Denne kompetansen kan jeg altså bidra med i
utdanningen som helhet, for eksempel ved å igangsette
forskningsprosjekter innenfor dette feltet.
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Janne Vik Lossius
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Barns utvikling, lek og
læring
Kunst, kultur og
kreativitet

Jeg har allsidig og relevant utdanning innenfor revyskole, høgskole og
universitet. Jeg har tidligere vært pedagog i barnehage, klasseforstander
og faglærer i drama på en videregående skole, videre har jeg vært
instruktør for en rekke barne- og ungdomsteater og regissert revyer og
historiske spill. I tillegg har jeg i en årrekke jobbet som drama og
teaterpedagog i kulturskolen.

Drama som læringsform

Yvonne Melody Langfors

Master i filosofi
Erfaring fra undervisning i etikk og profesjonsetikk
Erfaring i filosofi med barn og unge

Ledelse, veiledning og
etikk, undervisning. (BLU)

Det er et svært bredt kunnskapsfelt, hovedstyrken min ligger på etikk og
filosofi.
Allmennlærerutdanning, utdannet spesialpedagog, masterfordypning
språk og kommunikasjonsvansker, hovedfag nordisk, PhD i
norskdidaktikk

Anne K. Hundal

Religion, livssyn og etikk,
undervisning og
veiledning. (BLU)

Undervisning norsk STM
og SRLE (fram til våren
2019) Praksisoppfølging

Jørgen Brønseth

Lærerutdanning
Master i profesjonspraksis
Erfaring som leder for oppvekstsenter (barnehage og skole)
Erfaring som kommunal tilsynsansvarlig for barnehage og skole
Erfaring fra administrativ stilling i høyere utdanning
Erfaring som administrativ leder i høyere utdanning
Har bred profesjonserfaring fra praksisfeltet. Har publisert
forskningsartikkel i antologi.

Undervisning pedagogikk

Elisabeth
Bjørnestad

Kullkoordinator BLU17
Emneansvarlig BULL
Emneansvarlig Småbarns
pedagogikk (fordypn.emn
e i BLU)

Even Næss

Barn må få utforske, utfolde og oppleve sine skapende evner
i drama. De skal oppleve glede ved å leke eller spille teater. De gode
opplevelsene i fellesskap med de andre kan legge grunnlaget for en
mestringskompetanse som er viktig for barns identitet. Skapende læring
gjennom barns medvirkning har vært vektlagt som viktige prinsipper i
undervisningen. I utdanningen skal studentene lære å samarbeide
gjennom å delta i skapende prosesser. I den skapende prosessen gis
studentene anledning til å uttrykk for sine tanker og ideer gjennom ulike
aktiviteter og kulturelle uttrykk

Forskning og utvikling

Utdanningen min har gitt meg solid kompetanse om barns språkutvikling
og språklæring

Veiledning Bachelor
Stipendiat

Bachelorgrad førskolelærer (DMMH) 2007
Mastergrad barnehagepedagogikk (HiOA) 2013
Tilsatt ved BLU siden 2013
Har undervist i et bredt spekter av tema innenfor pedagogikk.
Lang praksiserfaring fra barnehagefeltet. Masteravhandling med fokus
på barnehagekvalitet, barnehagens oppgave i samfunnet og barnehagehjem-samarbeid.
Førsteamanuensis II
Ansatt v FLU BLU siden 2018
ph.d. UiO - Utdanningsforskning.
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Bent Olsen
Torvald B.
Egeland

Faglærer i biologi i Utefag
og NHB

*Emneansvarlig for
Utefag

Mette Gårdvik

Professor II BLU.

Elisabeth Evjen
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Oppgaver:
Forskningsformidling.
Initiering
av barnehagepedagogisk f
orskning.
Seminarer i samarbeid
med pedagogiske
faggruppene på NORD
Universitet

Jobbet innen pedagogisk forsking og profesjonelle pedagogiske
utdanninger siden 1985.
Har jobbet med pedagogisk forskning og profesjonsforskning i relasjon til
barnehagesektoren siden 1997 inne en bred vifte av problemstillinger og
teoretiske tilnærminger. Den metodiske bredden inneholder både
kvantitative og kvalitative metoder.

PhD i biologi, mye erfaring innen feltarbeid, tur, lab o.l.
Har stort sett drevet med grunnforskning innenfor økologi og evolusjon.
Dette er viktige temaer i fagene som jeg underviser og jeg bruker mye av
forskningen i undervisningen.

*Tidligere Emneanvarlig
for NHB

Barnehagelærerutdanning
Bull 2 og KKK

Master i idrett og har studert friluftsliv.
Har vært mye på tur og i ulike miljø. Klatring, kanopadling, fjellturer,
skitur, bær- og soppsanking, fisking, krabbefangst.
Har spilt håndball i 20 år, drevet med friidrett og vært trener i samme
idretter for små barn i flere år.
Har jobbet som kroppsøvingslærer i grunnskolen 10 år som
idrettsfaglærer på vgs
Barns motoriske utvikling var en essensiell del av idrettsstudiet. Har
arbeidet mye med tilrettelegging for stimulering av motoriske
ferdigheter og egenskaper for barn og ungdom i ulik alder
Faglærerutdanning og hovedfag i kunst og håndverk, Phd nivå 43.5 stp.
Jeg har undervist og hatt emneansvar fra 2000. Som førstelektor i
fagdidaktikk kunst og håndverk
har jeg solid kompetanse i utvikling og formidling av kunst og
håndverksemner og tverrfaglige undervisningsopplegg innenfor
utdanning for bærekraftig utvikling.
Jeg har en solid utdannings bredde/dybde i tillegg til snart 20 års
undervisningserfaring på barnehagelærerutdanningen. Jeg har en solid
praktisk verkstederfaring og tverrfaglig erfaring fra prosjekt med drama
og musikk.
Jeg er spesielt stor erfaring men utvikling av tverrfaglige
undervisningsopplegg med fokus på uteundervisning og utdanning for
bærekraftig utvikling. Publisert blant annet i “Sea Monsters Conquer the
Beaches: Community Art as an Educational Resource. A marine debris
project”. I: Handbook of Arts-Based Research. Guilford Press 2017 ISBN
9781462521951. s. 455-476.
Jeg har utviklet mange tverrfaglige undervisningsopplegg på tvers av
kunnskapsområdene KKK og NHB i tett samarbeid med faglærere i
naturfag og musikk.
Jeg arranger jevnlig fagdager for barnehager med fokus på insekter/bier
i Nord Norge og marin forsøpling (henviser til mine Cristin
registreringer).
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Signe Agnete Hansen

Har undervist i /hatt
emneansvar for LSU våren
2018

Gunnar Mikalsen Kvifte

Faglærar i biologi i Utefag
og NHB

Kristin Lauritsen

Underviser i samfunnsfag

Ellinor Myrvag
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Emneansvarlig: PE 200L
småbarnspedagogikk

Skal veilede på Ba –
oppgaven våren 2020

Hovedfag i førskolepedagogikk. Har undervist/ansatt i utdanningen
siden 01.01.1990
Har arbeidet som styrer og avdelingsleder i barnehager. ( 01.07.1980 –
31.12.1989)
Har undervist i pedagogikk i førskolelærerutdanning /
barnehagelærerutdanning i ca 18. undervisningsperioder har blitt
avbrutt av at jeg har hatt faglig lederstillinger ( dekan 2004 – 2008,
studieleder i 100% stilling fra 2010 – 2018 til 01.09.)
Har veiledet på fagoppgave i pedagogikk i førskolelærerutdanningen
( tilsvarende Ba – oppgave og i Ba – oppgaver for
barnehagelærerutdanning våren 2018.
Har vært sensor for Universitetet i Nordland, førskolelærerutdanning
bacheloroppgave i 5 år.
Phd – kurs i vitenskapelig skriving, 7,5 stp (2015)
Doktorgrad i biologi (Universitetet i Kassel, Tyskland)
Erfaring frå undervisning på zoologiske feltkurs ved Universitetet i
Bergen 2009-2017
Høg artskunnskap innanfor virvellause dyr
Bakgrunnen min er frå grunnforsking innanfor taksonomi, systematikk,
morfologi og økologi innanfor tovenger, samt mykje populærvitskap;
denne kombinasjonen av praktisk og teoretisk artskunnskap med
formidlingsevne gjer meg godt rusta til å legga til rette for
naturopplevingar på faglege premissar, ikkje minst basert på
naturmangfald (biologisk mangfald).
Hovedfag sosialantropologi, lærarutdanning, spes.ped. eitt år, forskar
om innvandring sidan 1996, forsking og undervisning i barnehage sidan
2002.
Eiga forsking i barnehage, praksisoppfølging og leiing av diverse
kompetanseutviklingsprosjekt (t d Kompetanse for mangfald) i mange år
meiner eg gjev meg den nødvendige faglege, forskingsmessige og
undervisnings-kompetanse for emnet eg underviser i.

Emneansvar: PE 238L-1
TIB2
småbarnspedagogikk
Undervisning i
pedagogikk på følgende
kunnskapsområder:
Natur, helse og bevegelse
Natur, helse og bevegelseforsterkning
Utefag
Språk, tekst, matematikk forsterkning

Lang praksis fra ulike stillinger knyttet til barnehagen. Vært styrer,
pedagogisk leder og erfaring fra spesialpedagogiske stillinger
Erfaring med søskengrupper og aldersdelte barnegrupper.
2. avdeling spesialpedagogikk
Pedagogisk veiledning 20 vekttall
Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 20 vekttall
Master i praktisk kunnskap
Fagforening. Lokalt og på fylkesnivå
Har siden 2016 deltatt i forskningsprosjektet GoBaN som innsamler av
kvalitative data, og fra 2017 i den kvantitative delen av prosjektet.
Jeg har praktisk kompetanse som er relevant for de emnene jeg
underviser i. I tillegg prøver jeg å holde meg oppdatert på forskning
innenfor mine fagområder.
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Anna Pauliina Mappolo

SRLE: Undervisning,
veiledning,
teamsamarbeid, dialog
med fagutvalg og
studenter,
eksamensarbeid (før,
under og etter)
MAGLU
samfunnsfag: Undervisnin
g, veiledning,
teamsamarbeid, dialog
med fagutvalg og
studenter,
eksamensarbeid (før,
under og et

Anne Meek

Emneansvarlig for KKK
Blu 2017

Morten Mediå
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KKK
Oppgaver knyttet til
undervisning,

Pål Fossland Moa

Undervisning
Veiledning
FoU

Snorre Sivertsen

veiledning, vurdering, lage
oppgaver.

Ansvarlig for musikkdelen
av emne

Jeg har i flere år vært med i tverrfaglige team innen
førskolelærerutdanningen og hatt både tverrfaglig og flerfaglig
undervisning sammen med drama og musikk. I tillegg har jeg hatt
forming med førskolelærerstudenter. Jeg har selv arbeidet i barnehage
(se siste del).
Jeg skal ha doktorgradsdisputas 1.11.2019 (med vekt på didaktikk for
barnetrinnet) der trearbeid i Norske barneskoler er i fokus. Spesielt
avhandlingens vitenskapsfilosofiske forankring innen
posthumanisme/nymaterialisme og materialenes agens er noe som vil
være meget relevant for undervisning innen
barnehagelærerutdanningen. I Sverige er man kommet langt med
nettopp forskning fra et nymaterialistisk perspektiv i barnehager.
Har undervist på barnehagelærerutdanning siden 2013,
førskolelærerutdanning siden 2010.
Har undervist på ulike samfunnsfaglige emner i lærerutdanningen siden
2000. Har vært studieleder, utdanningsleder i perioden 2004-2010 for
FU/DEFU, DALU/AU/PPU/PELU/PEFU
Har gjennomført phd. Kurs ved NTNU tilsvarende 30 stp. I kvalitativ
forskning, kvantitativ forskning og vitenskapsteori. Har bakgrunn som
geograf og har undervist et år i grunnskolen. Har fag som geografi,
historie, miljøfag mm.

PhD i kulturvitenskap Dosent i drama og teater
Underviser på Skuespillerutdanning i Verdal
Involvert i Det multinorske via Verdal på det Norske teater
Undervist i kulturentreprenørskap
Undervist i flerkulturell forståelse og teater produksjon

Min kompetanse er først og fremst knyttet til teaterproduksjon, regi,
skuerspillertrening, dukketeater, improvisasjon, lek
Har skrevet lærerbok om forholdet mellom lek og teater
Fagbakgrunn som biolog. Undervisnings og FoU-kompetanse innenfor
biologi/naturfag fra over 20 år i HiNT/Nord.
Innehar en bred undervisningskompetanse innen biologi-/naturfag, samt
en forskningskompetanse som er særskilt relevant for deler av de emner
jeg underviser og veileder i.
Universitetslektor i musikk.
Omfattende undervisningserfaring fra musikkfaget i grunnskole, musikk/kulturskole, og høyskole/universitet
I tillegg til undervisningserfaring er jeg aktiv som musikalsk utøvende
praktiker.
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Karin Stoll
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NHB: undervisning og
veiledning; emneansvar

Min bakgrunn er hovedfag i biologi/zoologi.
Har undervist og var emneansvarlig både i førskolelærerutdanning og
BLU siden 2007.
Som førstelektor i naturfagdidaktikk har jeg stor kompetanse i utvikling
og formidling av naturfagemner og tverrfaglige undervisningsopplegg
innenfor utdanning for bærekraftig utvikling.
Jeg er spesielt stor erfaring men utvikling av tverrfaglige
undervisningsopplegg med fokus på uteundervisning og utdanning for
bærekraftig utvikling. Publisert blant annet i “Sea Monsters Conquer the
Beaches: Community Art as an Educational Resource. A marine debris
project”. I: Handbook of Arts-Based Research. Guilford Press 2017 ISBN
9781462521951. s. 455-476.

Magnus Sivertsen Sørvik

Underviser i dramadelen
av emner

Ole Petter Vestheim

Undervisning
Veiledning av studenter
Emneansvarlig ped

Førsteamanuensis i pedagogikk
Har høy kompetanse i de emnene jeg tar del i. Dette studiet er 30 stp på
grunnnivå i utdanningen, og jeg har erfaring med undervisning og
veiledning også fra høyere grads nivå.

Anne Lise Wie

Jeg har utviklet mange tverrfaglige undervisningsopplegg på tvers av
kunnskapsområdene NHB og KKK i tett samarbeid med faglærere i
musikk og kunst og håndverk.
Jeg arranger jevnlig fagdager for barnehager med fokus på insekter/bier
i Nord Norge og marin forsøpling. (henviser til mine Cristin
registreringer). Jeg er regionkontakt for Finnmark, Troms og Svalbard for
Den naturlige skolesekken i regi av naturfagsenteret ved UiO. Innenfor
dette arbeide er jeg tett involvert i utvikling av didaktiske verktøy for
undervisning for bærekraftig utvikling. Selv om arbeidet i natursekken
har fokus på undervisning i skolen, kan jeg bruke og overføre mye av
dette i BLU utdanningene.
Flere års erfaring fra UH og grunnskole/steinerskole, både veiledning,
undervisning og forskning.
Frilans innenfor ulike tema knyttet til teaterfeltet - instruktørarbeid,
skuespiller, produsent

STM: koordinator og
faglærer

Koordinator og faglærer for STM siden 2013, har undervist i tidligere
førskolelærerutdanning siden 1997. Hospitering og forsking i
barnehagen, blant annet prosjekt Språkjungelen.

BULL: Faglærer

For å skaffe meg den riktige kompetansen om barnehagebarnet og
overgangen barnehage-skole, har jeg hospitert i barnehage og småskole.
Dette er utviklingsarbeid som er videreført i min forskning, der jeg også
hatt fokus på denne aldersgruppen, jeg har gjort en evaluering av
prosjekt Lesefokus på Selfors barneskole som hadde fokus på lese- og
skriveopplæring, og Språkjungelen i Tusenbein barnehage som hadde
fokus på språk og motorikk.
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Ingvill Bjørnstad Åberg

SRLE (samfunnsfag):
Undervisning,
praksisoppfølging og
tilbakemelding på
skriftlege arbeid

Stipendiat på GLU samfunnsfag. Har undervist og vore sensor på emnet
og liknande emne sidan 2017
Tematisk kompetanse og noko forskingskompetanse på fleirkulturelle
tema i utdanning

Idar
Kjølsvik

Bidrar med undervisning,
veiledning og forskning
tilknyttet SRLE

Professor og teolog. Ph.d. i teologi.

Kristine
Rostad Dahl

Undervisning/veiledning

Ikke oppgitt

Asbjørn Kolberg
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Undervisning
Veiledning

Cand.Philol. Førstelektor i norsk

Ida Pape
Pedersen

Undervisning/veiledning

Hilde
Gabrielsen

Undervist i førskolelærer-/barnehagelærerutdanning siden 1992,
hovedsakelig i emner som barnelitteratur, barns språkutvikling, men
også i fagskriving, akademisk skriving

Emneansvarlig
Undervisning
Veiledning

Har forsket og publisert (nivå 1) innenfor følgende:
Litteratur/barnelitteratur, bl.a. bildebøker og dessuten i sørsamisk
kultur, identitet og historie.
Ikke oppgitt

Har vært emneansvarlig for LSU i flere klasser. Har ikke forsket på
emnet, men har hatt mye undervisning innenfor LSU-temaer

Årsverk
totalt:

Ansatte
totalt:

Antall studenter:
Bodø 60+30 (Stokmarknes)
Levanger 60
Nesna 30
TOTALT: 180 studieplasser
67 totalt (ca 57 som underviser/veileder)

Antall ansatte pr
student

0,37

43,9
Førstestilling: 30,2 %
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§2-3(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.
De fleste av faglærerne i pedagogikk har utdanning som bachelor Førskolelærer, lektor med praktisk
pedagogisk tilleggsutdanning og lignende. Mange har lang erfaring fra universitetet som veileder og
har drevet mye med utvikling som er rettet mot undervisning og læring i høyere utdanning. Ved Nord
universitet tilbys et studium med det mål å heve de ansattes universitetspedagogiske
basiskompetanse. Det er igangsatt et arbeid for å utarbeide utdanningsfaglige CVer, hvor det på
bakgrunn av denne dokumentasjonen vil bli avgjort hvem som må gjennomføre nevnte studium.
For fagmiljøet tilknyttet Bachelor Barnehagelærerutdanning er det behov for å øke fagmiljøets digitale
kompetanse, og flere tiltak er iverksatt i forhold til dette. I samarbeid med KOLT tilbys oppfølgingskurs
i den nye digitale plattformen Canvas. For å øke digital kompetanse til bruk i undervisning, er det ved
campus Bodø kjøpt inn klassesett med IPader med penner, og en faglærer har fått ansvar for å utvikle
og fremme bruken av disse i alle kunnskapsområder. Denne personen skal også oppdatere
fagpersonalet i apper og program på nett som kan brukes i undervisningen og undersøke relevante
kurs for faglærere på dette. Campus Levanger bruker Canvas også som plattform for samarbeid med
praksislærere, og for campus Bodø vil dette igangsettes i løpet av høsten 2019. Dette vil kreve
opplæring både av faglærere og praksislærere, og det er igangsatt planlegging i forhold til denne
opplæringen.
I det følgende gis det en oversikt over fagtilsatte med relevant utdanningsfaglig kompetanse
(komplett oversikt finnes i vedlegg 8). Det skal arbeides videre med å danne utdanningsfaglig CVer
slik at kompetansen kan dokumenteres på en bedre måte.

Digital kompetanse,
og hvordan man
holder den oppdatert

Ved søknad på diverse stillinger i UH sektoren, har samtlige kommisjoner
bedømt min UH pedagogiske kompetanse som tilfredsstillende, basert på at
jeg har en praktisk-pedagogisk utdanning. Relevant er også deltakelse på
PhD program og NAFOL, som i ulike kurs/moduler behandler lærings- og
kunnskapssyn, emne- og programdesign, eksamen og vurdering, forelesning
som undervisningsform, faglig veiledning, kollegaveiledning digitale verktøy,
problembasert læring, evaluering av undervisning og læring, samt FoUbasert undervisning.

Jeg har grunnleggende
digital kompetanse, og
kan bruke programmer
som universitetet bruker
(ESS, Canvas, Public 360,
TimeEdit, Outlook, etc.),
samt software som for
eksempel word og Excel.
Jeg har behov for mer
kunnskap om software
som kan brukes i
undervisning og om
programvare som kan
støtte opp om
undervisning og
studieledelse.

Kathrin Olsen

NAVN

UH-ped/ didaktisk kompetanse
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Kristin Fløtten

Erfaren førstelektor

Charlotte Pannicke

Via erfaringer fra tidl. arbeidsforhold som kunstformidler og mentor i
kunstnerisk praksis i Tyskland fra skole, gymnasium, universitet og
kunstakademi, har jeg tilegnet meg universitets- og høyskolepedagogisk
basiskompetanse.

Den dreier seg pt først
og fremst om å snekre
lysark med Nord sin
logo på norsk, lule- og
sørsamisk. Den dreier
seg også om å gi
studenter støtte på å
lage posters, som de
lager i
praksisbarnehagene for
presentasjon i
barnehagene og på
Nord. Jeg bruker i stor
grad bildemateriell ,
egen foto i
undervisningen
Min kompetanse rettes
for øvrig i stor grad om å
problematisere barns
samtykkekompetanse.
Jeg har deltatt på ett
kurs i regi av NFR.
I 2013 ga vi photo-storyoppgaver med
utgangspunkt i ekstern
undervisning og
dessuten i
profesjonspraksis,
sammen med barna. Det
problematiserte i stor
grad behovet for å ta
opp
samtykkekompetanse
og lovrammer for digital
virksomhet tilknyttet
BLU.
Kompetanse innenfor:
Indesign for layout
(sammenføying av
typografi og bilde inkl.
Photoshop) for
dokumentasjonsoppgav
er / undervisning via
skype connect i
lærertilleggsutdanninge
n (vikar 1 semester,
2018) i digital
kompetanse knyttet til
kunstfaget i skolen.

109

Jeg har PPU
Jeg er en nasjonal taler, ofte brukt på konferanser og seminarer som for
eksempel Reformasjonsseminaret på Stiklestad eller Arendalsuka. Min
forskning er aktuell samtidig som den har sitt utgangspunkt i norsk historie.
Min digitale kompetanse har jeg ervervet meg gjennom ulike kurs som jeg
har tilgang til på jobb, den eneste måten å holde seg oppdatert på er å
kontinuerlig arbeide med å tilegne seg kunnskap.

Min digitale kompetanse
har jeg ervervet meg
gjennom ulike kurs som
jeg har tilgang til på
jobb, den eneste måten
å holde seg oppdatert
på er å kontinuerlig
arbeide med å tilegne
seg kunnskap.
Siste kurs var i januar i
canvas (kurs nummer to
i canvas).

Jeg har undervist i UH-sektoren siden 1990, og i mange år ved
førskole/barnehagelærerutdanning, i tillegg til dramastudier ved tidligere
Høgskolen i Nesna. I dette arbeidet har det inngått planlegging av
undervisning, varierte arbeidsformer, kollegasamarbeid, veiledning,
oppfølging av praksis, fou-basert undervisning, og både teori og praksis med
å knytte læringssyn og dramaturgi.

Jeg har utviklet min
digitale kompetanse
gjennom arbeid og
veiledning, og benyttet
med av ulike læringsrom
som moodle, fronter, it’s
learning og nå Canvas.
Jeg har gjennomført
nettbasert veiledning og
har jevnlige nettbasert
møtepunkt, med Skype
og Hangout. Jeg jobber
med samskriving av
dokumenter og
søknader på
Google.Drive, o.l.
Excel, word, power
point, (fronter), canvas.
Vedlikeholdes ved aktiv
bruk.

Dag O. Madsen

Laura S. Ingulfsvann

Tor-Helge Allern

Linda Helen Haukland
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Praktisk-pedagogisk utdanning

Fulgte deler av et kurs i universitetspedagogikk ved NTNU i 2007.
Tok et kurs i matematikkdidaktikk i 1996 som inneholdt
undervisningspraksis.
Har hatt ulike undervisningsoppgaver ved universiteter siden 1994,
undervist i lærerutdanninger siden 2011.

Har undervist om
digitale verktøy i
barnehage siden 2015.
Holder meg oppdatert
gjennom utveksling av
erfaring med kolleger og
presentasjoner gitt ved
vitenskapelige
konferanser.
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Jeg planlegger og gjennomfører undervisning og veiledning, individuelt og
sammen med kolleger slik at studentenes faglige utvikling og læring
fremmes.

Margrete Regine Hartman

Solveig Åsgard Bendiksen

Deler av min undervisning er basert på egen forskning, der et Fou-prosjekt
involverte studenter i FoU-baserte læringsprosesser. Jeg velger, begrunner
og videreutvikler relevante læringsaktiviteter og undervisningsmetoder i
forhold til faglige mål og undervisningsprogram, og bidrar til faglig og
pedagogisk nyskaping gjennom kombinerte og varierte
undervisningsmetoder, der bruk av digitale verktøy inngår (mobiltelefon,
video), og begrunner også mitt lærings- og kunnskapssyn i kontinuerlig
refleksjon over egen lærerrolle.

Jeg har erfaring med å planlegge og gjennomføre undervisning og
veiledning, både individuelt og i samarbeid med kolleger, på en måte som
fremmer studenters læring og faglige utvikling
Jeg har erfaring med å planlegge og gjennomføre FoU-basert undervisning
og involvere studenter i FoU-baserte læringsprosesser
Jeg har evnen til å begrunne eget lærings- og kunnskapssyn og forholde meg
reflekterende til egen lærerrolle
Jeg har evnen til å analysere, utarbeide og videreutvikle emne- og
programplaner innenfor mine fagområder
Jeg vurderer og dokumenterer resultater fra egen undervisning og
veiledning ut fra forventninger i fagplaner og nasjonale rammeverk for
høyere utdanning
Jeg innhenter og bruker tilbakemeldinger fra studenter, kolleger og
samfunnet til å utvikle undervisnings- og læringsprosesser
Jeg kjenner til aktuelle styringsdokumenter knyttet til undervisning i høyere
utdanning

Min digitale kompetanse
er basert på egen
forskning med
mobiltelefonen som
kreativt verktøy og
estetiske paralleller til
materialet glass
(hovedfagsoppgave).
Videokamera som
dokumentasjonsverktøy
står sentralt i
hovedfagsoppgave og
doktorgradsprosjekt.
Videosnutter fra
doktorgradsprosjekt
ligger på YouTube. Vil
også i framtiden bruke
digitale verktøy når det
er pedagogisk
nødvendig og leder til
læring, som pedagogisk
dokumentasjon som
metode inspirert av
Reggio Emiliabarnehagenes
pedagogiske filosofi. Vil
nok trenge påfyll i
forhold til å bruke
kompetansen mer
direkte inn i
undervisning.
Kompetansen
vedlikeholdes ikke per i
dag.
For å oppdateres på
utviklingen innenfor
digitale verktøy, så
deltar jeg på kurs eller
lar meg informere via
aktuell hjelp via telefon
eller nettside.
Kompetansen
vedlikeholdes ved stadig
bruk av digitale
hjelpemidler.
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Ingvild Mestad

Jon Anders Lindstrøm
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Har et par kurs i universitetspedagogikk fra UiO, men trenger strengt tatt et
kurs til for å være formelt kvalifisert. En del undervisningskompetanse kan
imidlertid telle som realkompetanse.

Jeg har praktisk-pedagogisk utdanning fra UiO (20 vt, 1994),
der hoveddelen av praksisen innenfor det religionsfaglige feltet var lagt til
høyere utdanning (MF).
Ellers har jeg 24 års erfaring som underviser i den videregående skolen (5
år) og i UH (19 år). I disse årene har jeg arbeidet med planlegging og
gjennomføring av undervisning, utvikling av nye undervisningsopplegg og
utprøving av ulike vurderingsformer. Jeg har hatt ansvar for å lage nye
fagplaner og for å revidere fagplaner. Det meste er gjort i et faglig
fellesskap, der erfaringer reflekteres over og drøftes.
Jeg har noe erfaring med undervisning på nett, men har ingen utdanning i
dette ut over korte kurs
Utdanning i lektor-program, vekt på didaktiske emner og fokus på
pedagogikk.
Utdanning i pedagogikk/didaktikk på PPU.

Irene Løstegaard Olsen

Videreutdanning i veiledningspedagogikk.
Har utarbeidet nye emneplaner i implementeringen av nye GLU og senere
MAGLU (lærerutdanning) og BLU.
Undervisningspriser (3 stk) siden ansettelsen i 2009
Godt samarbeid med kollegaer – erfaring med tverrfaglig undervisning
gjennom prosjekter og ellers på både BLU og GLU/MAGLU. Et (sent)
eksempel er kurset STMF.

Har gode ferdigheter i
Word, Powerpoint,
Adobe, Canvas, Inspera.
Digital kompetanse
vedlikeholdes og
forbedres i takt med at
man blir nødt til å sette
seg inn i nye
programmer.
Min digitale kompetanse
er først og fremst
erfaringsbasert. Jeg kan
gjennomføre
undervisning på Skype,
ta opptak og bruke ulike
presentasjonsformer.
Siden jeg nå er i PhD.løp har jeg ikke gjort
mye for å vedlikeholde
denne kompetansen de
siste årene.
Gjennom det daglige
virke, arbeid gjennom
læringsplattformen Canv
as
(tidligere Classfronter)
Nettforelesninger når
det er behov for det.
Erfaring med dette fra
tidligere nettbaserte
studier på GLU.
Ønsker hjelp til å
videreutvikle
dette mtp på
forelesningsverktøy.
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Det planlegges og gjennomføres undervisning og veiledning, både
individuelt og i samarbeid med kolleger, på en måte som fremmer
studenters læring og faglige utvikling. Undervisningen varieres med
forelesninger både av faglærere ved BLU og innleide ressurser på spesielle
temaer. Som eksempel har BUL100L de siste fire årene arbeidet med
temaet «Barn i utsatte livssituasjoner». Undervisningen har tatt for seg
seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. I den sammenheng har
Barnehuset i Bodø bidratt med to fagpersoner, det samme har krisesenteret
i Bodø, SMISO og samt en fagperson fra politihøgskolen.
Valnesfjord Helsesportssenter bidrar hvert år med undervisningsopplegget
«Aktiv ung».
Studentene veiledes både i grupper og individuelt

Merethe Olsen

Undervisningsplanen har inkludert alle punkter som kreves under emnet
Barns utvikling, lek og læring i rammeplan for barnehagelærerutdanning.
Det er denne som har dannet utgangspunktet for å lage planen.

Elin Børve

Pål F. Moa

Anne Grethe Baustad

Master i Early Childhood Education and Care (profesjons- og praksisrettet)
Skal snart levere phd avhandling (profesjons- og praksisrettet)
Ellers så vurderer jeg det slik at jeg har den basis kompetansen som kreves
iht. veiledende retningslinjer. Jfr. punktet: «Universitets- og
høyskolepedagogisk basiskompetanse er å kunne»

Jeg behersker
godt office pakken og er
glad i å lage
kreative PowerPointer, j
eg lager forøvrig mye
forskjellig på min Mac til
studentene og
utdanningen. For å
nevne noe har jeg laget
større veiledningsskriv
til utdanningen
(bacheloroppgaven, LSU
-oppgaven m.m) jeg
bruker mine digitale
ferdigheter kreativt til å
lage diverse som deles
ut eller deles med
studentene.
Jeg lager
nettundervisning.
Arbeidsplassen tilbyr til
stadighet oppdatering
av de ansattes digitale
ferdigheter noe som
bidrar til å utvikle oss.
Jeg er generelt opptatt
av dette og oppdaterer
meg naturlig selv etter
hvert som nye behov
oppstår.
Den er middels vil jeg
tro. Har brukt digitale
verktøy til en viss grad i
forbindelse med ABLU,
men er innstilt på å lære
mer (ved å delta på kurs
etc. ).

Kan i stor grad planlegge undervisning basert på forskning pga. egen
deltakelse i forskningsprosjekt og ulike studier.
Planlegge og gjennomføre undervisning og veiledning, både individuelt og i
samarbeid med kolleger. Planlegge og gjennomføre FoU-basert
undervisning og involvere studenter i FoU-baserte læringsprosesser. Bidra
til faglig og pedagogisk nyskaping gjennom valg av varierte
undervisningsmetoder som inkluderer bruk av digitale verktøy. Analysere,
utarbeide og videreutvikle emne- og programplaner innenfor sine
fagområder. Vurdere og dokumentere resultater fra egen undervisning og
veiledning ut ifra forventninger i fagplaner og nasjonale rammeverk for
høyere utdanning. Innhente og bruke tilbakemeldinger fra studenter,
kolleger og samfunnet til å utvikle undervisnings- og læringsprosesser.
Kjenne til aktuelle styringsdokumenter knyttet til undervisning i høyere
utdanning
Videreutdanning i U/H pedagogikk.

Kompetent innenfor de
digitale verktøy som
brukes, primært
fagadministrativt, ved
arbeidsplass.
Vedlikeholdes gjennom
deltakelse på
kontinuerlige opplæring
og oppdatering ved
arbeidsplass.

Deltatt i pilot Canvas
Daglig bruk av digitale
verktøy i undervisning
og adm. Interne kurs
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Yvonne Melody Langfors

Cathrine Bjerkenes

Mona R. Rosenlund
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Jeg har lærerutdanning og hovedfag i pedagogikk og har gjennom 20 år
jobbet med planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning. Jeg
har i tillegg, som Ped Psyk rådgiver gjennom 10 år vært med på å utvikle,
tilpasse og veilede undervisning. I tillegg veiledet på lærerrolle, tolkning av
læreplan og omsetting av planer til undervisning og læring hos
barn/ungdom og voksne.
I undervisning i pedagogikk vil styringsdokumenter bli brukt som bakteppe
for all undervisning.
Jeg har vært med på å utvikle læreplaner i barnehagelærerutdanninga, STM
og for videreutdanning utforskende arbeid i matematikk og naturfag.
Jeg har vært med å planlegge gjennomføre flere FoU prosjekt.
Har fortløpende evaluering av egen undervisning, både gjennom
studentmedvirkning/kursdeltakere/intervju av deltakere i nettverk og
kollegabasert vurdering.
Har fått ipader (søkt ang prosjekt med studenter) for utvikling av
digitalisering i undervisningen. Blir ofte spurt om å bli med på pilotforsøk
både angående undervisning og i ulike vurderingsordninger som eksamen,
kvalitetssikring av undervisning/praksis som jeg har med mine studenter
på.

Har årlig tatt
kurs/opplæring arr. av
universitet for
kompetanseheving.
Bruker it-pedagoger i
utvikling av nye lærings
metoder.
Har vært med i pilot på
canvas.
Undervist på skype,
ukentlig, siden 2014.

Jeg har undervist bachelorstudenter ved NTNU i litteraturteori der en av
arbeidsoppgavene blant annet var å veilede dem i oppgaveskriving. Jeg har
også undervist i det tverrfaglige emnet «Eksperter i team» ved NTNU som
blant annet handlet om å fasilitere gode gruppeprosesser i arbeidet med å
utarbeide et felles prosjekt på tvers av fagdisipliner. I tillegg har jeg jobbet
som sensor i litterære nordiskfag på bachelornivå (NTNU). Jeg kommer
dessuten til å ta et kurs i pedagogisk basiskompetanse i regi av Nord
universitet innen utgangen av 2020.

Når det gjelder digital
kompetanse har jeg
siden oppstart i
stillingen brukt mye tid
på å kartlegge litteratur
om digital kompetanse
innen barnehagefeltet
og jeg er i full gang med
å sette meg inn i denne
litteraturen. Digitale
ressurser er dessuten en
naturlig del av min
undervisning.
Har 60 studiepoeng
høyere utdanning
innenfor IKT-relaterte
studier.

Har lang erfaring både praksisfeltet og i høyere utdanning ift å planlegge og
gjennomføre undervisning på en måte som fremmer læring og utvikling;
dvs. å velge, begrunne og videreutvikle hensiktsmessige læringsaktiviteter
og undervisnings- og vurderingsmetoder i forhold til faglige mål og
utdanningsprogram. Kan begrunne eget lærings- og kunnskapssyn og
forholde meg reflekterende til egen lærerrolle
Har erfaring med å analysere, utarbeide og videreutvikle emne- og
programplaner innenfor egne fagområder, og å vurdere og dokumentere
resultater fra egen undervisning og veiledning ut i fra forventninger i
fagplaner og nasjonale rammeverk for høyere utdanning. Er vant til
å innhente og bruke tilbakemeldinger fra studenter, kolleger og samfunnet
til å utvikle undervisnings- og læringsprosesser
Kjenner godt til aktuelle styringsdokumenter knyttet til undervisning i
høyere utdanning

Anne K. Hundal

Har bred pedagogisk og didaktisk kompetanse gjennom å ha tatt
allmennlærerutdanning og årsenhet i spes.ped.

Bruker digitale verktøy i
undervisning, veiledning
og kommunikasjon.
Underviser i bruk av
digitale verktøy i
norskfaget i
grunnskolelærerutdanni
nga
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Jeg har undervist studenter i kunst og håndverk på
grunnskolelærerutdanning (GLU) og
førskolelærerutdanning/barnehagelærerutdanning (BLU) fra høsten 2000,
på bachelornivå og veiledet oppgaver på masternivå (UITØ). I dette
tidsrommet har jeg samlet og videreutviklet min UH-pedagogiske,
didaktiske og digitale kompetanse.
Jeg

Mette Gårdvik

• planlegger og gjennomfører undervisning og veiledning, både
individuelt og i samarbeid med kolleger, på en måte som fremmer
studenters læring og faglige utvikling
• planlegger og gjennomfører FoU-basert undervisning og involvere
studenter i FoU-baserte læringsprosesser
• velger, begrunner og videreutvikler hensiktsmessige
læringsaktiviteter og undervisnings- og vurderingsmetoder i forhold til
faglige mål og utdanningsprogram
• bidrar til faglig og pedagogisk nyskaping gjennom valg av varierte
undervisningsmetoder som inkluderer bruk av digitale verktøy
• kan begrunne eget lærings- og kunnskapssyn og
forholder meg reflekterende til egen lærerrolle
• analyserer, utarbeider og videreutvikler jevnlig emne- og
programplaner innenfor mine fagområder
• vurderer og dokumenterer resultater fra min egen undervisning
og veiledning ut i fra forventninger i fagplaner og nasjonale
rammeverk for høyere utdanning
• innhenter og bruker tilbakemeldinger fra studenter, kolleger og
samfunnet til å utvikle undervisnings- og læringsprosesser
kjenner til aktuelle styringsdokumenter knyttet til undervisning i høyere
utdanning

Gunnar Mikalsen Kvifte

Vil opparbeida meg pedagogisk formalkompetanse i løpet av det neste
året.

Kristin Lauritsen

Hovedfag sosialantropologi, lærarutdanning, spes.ped. eitt år, forskar om
innvandring sidan 1996, forsking og undervisning i barnehage sidan 2002.

Jeg har brukt
læringsplattformene
Moodle, Fronter og nå
Canvas for å legge ut
forelesninger og
læringsaktiviteter til
studenter, samt for å gi
tilbakemeldinger på
mappeoppgaver,
refleksjonsnotater og
andre arbeidskrav.
Jeg sikrer og
vedlikeholder min digital
kompetanse gjennom
anvendelse og
deltakelse på
institusjonsinterne kurs.
Jeg er med i ei nasjonal
forskergruppe:
Multimodal
læringsressurs i kunst og
håndverk – Fagdidaktikk
for aktiv læring, som
utvikler digitale
læringsressurser i kunst
og håndverk.
Forskergruppen består
av kunst og
håndverkslærere fra
USN, HVL, Oslo Met og
Nord universitet, og er
støttet med midler fra
Norgesuniversitetet
(2016- 2020).
https://khdele.no/
Har inngåande
kjennskap til
fylogenetisk
programvare,
biletredigeringsprogram
, form-gjevnadsprogram,
programmerar mykje i R
og utførar enkle til
moderat vanskelege
operasjonar i rekneark
og i digitale GIS-verktøy.
Heldt dette ved like ved
å bruka verktøya aktivt i
forskingsarbeid.
Bruk av datamaskin og
presentasjonar på nett i
undervisninga på
universitetet og på ei
rekkje
forskingskonferansar
med ulike system for
formidling.
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-

spesielt samarbeid i grupper med kollegaer er noe som er spesielt
interessant men samtidig krevende med tanke på hvor mye tid som
går til møter i tverrfaglige team.
å velge, begrunne og videreutvikle hensiktsmessige læringsaktiviteter
og undervisnings- og vurderingsmetoder i forhold til faglige mål og
utdanningsprogram har jeg jobbet med kontinuerlig og er spesielt
opptatt av hvordan alle læringsprosesser på forskjellige måter kan
bidra til utviklingen av en økopedagogikk for framtiden
å bidra til faglig og pedagogisk nyskaping gjennom valg av varierte
undervisningsmetoder som inkluderer bruk av digitale verktøy, har jeg
gjort på forskjellige måter med studenter der spesielt digitale
kameraer blir brukt som «et seendeapparat» og munnet ut blant
annet til kortfilm (Magnusson, 2017)og som er med å gi en visuell
stemme til studenter.
Jeg vektlegger i undervisningen en sanselig didaktisk design ( Se blant
annet Østern om dybde//læring, 2019) der resultatet for læring aldri
er gitt på forhånd. Det er selve læringen som et kunnskapsappart og
hva det får til som er i fokus.
analysere, utarbeide og videreutvikle emne- og programplaner
innenfor mine fagområder har jeg gjort mange ganger og var blant
annet med i utviklingen av en tidligere førskolelærerutdanning med
vekt på praktiske og estetiske fag
Å dokumentere og reflektere over egen undervisnign og veiledning er
like vanlig for meg som det å undervise studenter innen
estetisk/pedagogisk dokumentasjon. Refleksjoner knyttet til
forventinger innen nasjonale fagplaner og rammeverk er noe som
naturligvis er en del av arbeidet.
innhente og bruke tilbakemeldinger fra studenter, kolleger og
samfunnet til å utvikle undervisnings- og læringsprosesser er en
kontinuerlig pågående prosess i de underivsningsopplegg jeg er med å
skape med studenetene og andre lærer i team. Studentene og
barnehagelærere i praksisbarnehagene har mye å bidra med når det
gjelder faglige praksiser ved min profesjonell praksisutøvelse innen
førskolelærer/barnehagelærerutdanning. Det som spesielt preger
samfunnet som den økologiske krisen, er noe som er med å gi en
ramme til undervisning og læring samt refleksjon

Min digitale kompetanse
knyttet til undervisning i
relevante emner innen
KKK er først og fremst
knyttet til undervisning
rundt estetisk
dokumentasjon som
utviklingen av
pedagogers og barns
visuelle stemme, bruken
av digitale kameraer og
bildebehandlingsprogra
m samt utviklingen av
animasjoner. Dette
sikres og vedlikeholdes
på den måten at jeg er
underviser i lignende
prosesser også i andre
emner innen faget kunst
og håndverk. I tillegg er
driver jeg selv med
fotografi/digitale trykk
og dokumentasjonen av
estetiske prosesser. Det
ville nok vært en stor
fordel å kunne få
utviklet denne
kompetansen i takt med
utviklingen av digitale
verktøy og nye krav. Her
ville perioder med fouarbeid knyttet til feltet
vært av stor betydning. I
min nåværende
situasjon har dette ikke
vært mulig.

Jeg har undervist i UH-sektoren siden starten av dette milleniet, og i mange
år ved førskole/barnehagelærerutdanning, i tillegg til musikkstudier ved
tidligere Høgskolen i Nesna. I dette arbeidet har det inngått planlegging av
undervisning, varierte arbeidsformer, kollegasamarbeid, veiledning,
oppfølging av praksis, fou-basert undervisning, og arbeide med å knytte
læringssyn til både teori og praksis.

Jeg har omfattende
erfaring som bruker,
konsulent, og har
arbeidet i flere år med
brukeropplæring,
systemutvikling og
rådgivning innen
informasjonsteknologi. I
nåværende jobb bruker
jeg mine IT-kunnskaper
primært i samband med
nettstøttet undervisning
og læringsplattformer.

-

-

-

-

-

Snorre Siverstsen

Pauliina Maapalo

-
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Anne Lise Wie

Jeg kan planlegge og gjennomføre undervisning som er både
profesjonsrettet og forskningsbasert. Jeg har kompetanse på å bruke
tekniske hjelpemidler, og kan variere min undervisning gjennom å bruke
ulike medier. Jeg kan begrunne mine valg didaktisk. Jeg følger opp
studenters og kollegers tilbakemeldinger, for å stadig kunne videreutvikle
min kompetanse
Gjennom min jobb må jeg hele tiden holde meg oppdatert, det handler om
at jeg må ha kompetanse på de hjelpemidler som mine studenter møter i
sin praksis. Min kompetanse opprettholdes gjennom kursing,
kollegaveiledning og utprøving av nye program.
Jeg har undervist studenter i naturfag på grunnskolelærerutdanning (GLU)
og førskolelærerutdanning/barnehagelærerutdanning (BLU) fra 2007, både
på bachelornivå og på masternivå. Fra studieåret 2016/1017 har jeg også
hatt ansvar for undervisning av studenter på praktisk pedagogisk utdanning
(PPU) innen fagområdet Naturfagdidaktikk. I dette tidsrommet har jeg
samlet og videreutviklet min UH-pedagogiske, didaktiske og digitale
kompetanse.

Jeg underviste på PPU
naturfagdidaktikk ved
Nord universitet i Bodø
der mesteparten av
undervisningen foregår
vha. Adobe Connect.

Jeg

Karin Stoll

• planlegger og gjennomfører undervisning og veiledning, både
individuelt og i samarbeid med kolleger, på en måte som fremmer
studenters læring og faglige utvikling
• planlegger og gjennomfører FoU-basert undervisning og involvere
studenter i FoU-baserte læringsprosesser
• velger, begrunner og videreutvikler hensiktsmessige
læringsaktiviteter og undervisnings- og vurderingsmetoder i forhold til
faglige mål og utdanningsprogram
• bidrar til faglig og pedagogisk nyskaping gjennom valg av varierte
undervisningsmetoder som inkluderer bruk av digitale verktøy
• kan begrunne eget lærings- og kunnskapssyn og
forholder meg reflekterende til egen lærerrolle
• analyserer, utarbeider og videreutvikler jevnlig emne- og
programplaner innenfor mine fagområder
• vurderer og dokumenterer resultater fra min egen undervisning
og veiledning ut ifra forventninger i fagplaner og nasjonale rammeverk
for høyere utdanning
• innhenter og bruker tilbakemeldinger fra studenter, kolleger og
samfunnet til å utvikle undervisnings- og læringsprosesser
• kjenner til aktuelle styringsdokumenter knyttet til undervisning i
høyere utdanning

Jeg underviser
nettbasert i
samlingsbasert GLU ved
Nord universitet Nesna
som utfordrer meg på
nettpedagogisk
tilrettelegging.

Jeg har ellers brukt
læringsplattformene
Moodle, Fronter og nå
Canvas for å legge ut
forelesninger og
læringsaktiviteter til
studenter, samt for å gi
tilbakemeldinger på
laboratorierapporter,
mappeoppgaver,
refleksjonsnotater og
andre arbeidskrav.

Jeg sikrer og
vedlikeholder min digital
kompetanse gjennom
anvendelse og
deltakelse på
institusjonsinterne kurs.
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Har allmennlærerutdanning og jobbet i åtte år i grunnskolen før jeg startet
i stillingen på Nord. I en allmennlærerutdanning var det som beskrives som
UH-pedagogisk kompetanse en sentral del av utdanningens teori og praksis

Asbjørn Kolberg

Jeg bruker læringsplattformen Canvas og andre digitale ressurser der dette
fremmer læring. Jeg unngår lange forelesninger med utelukkende bruk av
f.eks. Powerpoint.

Jeg er i stand til å planlegge undervisning i samarbeid med kolleger, på en
måte som fremmer studenters læring og faglige utvikling. På samme måte,
planlegges og gjennomføres team møter med fagansatte for å fremme
FoU-basert undervisning og involvere studenter i FoU-baserte
læringsprosesser.
Valg, begrunnelser og videreutviklingen i team møtene/faglige møter, er
hensiktsmessige med tanke på læringsaktiviteter og undervisnings- og
vurderingsmetoder i forhold til faglige mål og utdanningsprogram.

Sikres og vedlikeholdes
gjennom daglig arbeid
med ulike
programmer/læringsplat
tformer

Jeg var tidlig ute med å
ta i bruk digitale
hjelpemidler (bl.a. egen
studentnettside), jeg
hadde rolle som veileder
for kolleger etter at
HiNT innført
læringsplattformen
Classfronter. Jeg vil si at
jeg er godt innenfor det
UHR definerer som
basiskompetanse. Jeg
holder meg ajour
gjennom å delta på kurs
og innføringer i digitale
verktøy.
Min digitale kompetanse
gjør meg i stand til å
gjøre mitt daglige arbeid
ved Nord universitet.
Kunnskapen utvikles
gjennom stadig nye
digitale
læringsplattformer og
verktøy.

Dette skal igjen bidra til faglig og pedagogisk nyskaping gjennom valg av
varierte undervisningsmetoder som inkluderer bruk av digitale verktøy,
både for faglærer, studenter og meg selv.

Joran Langvik

Jeg anser det som vesentlig å kjenne eget lærings- og kunnskapssyn og
forholde seg reflekterende til egen lederrolle. Noe som er nødvendig med
tanke på å analysere, utarbeide og videreutvikle emne- og programplaner
innenfor studiets fagområder i felles team.
Det anses som viktig å vurdere og dokumentere resultater fra fagmiljøets
undervisning og veiledning ut ifra forventninger i fagplaner og nasjonale
rammeverk for høyere utdanning. Her anser jeg viktigheten av å innhente
og bruke tilbakemeldinger fra studenter, kolleger og samfunnet til å utvikle
undervisnings- og læringsprosesser. Som igjen innebærer å kunne kjenne
til aktuelle styringsdokumenter knyttet til undervisning i høyere utdanning.
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Har siden 1979 vært aktiv innen nyskaping, utvikling og reformering av
universitets- og høgskoleutdanninger, alle med pedagogisk sikte.
Seneste: Utviklet emnet for norske og internasjonale
studenter: Body, mind and culture: a basic introduction to education.

Bent Olsen

Har undervist på alle nivåer siden 1985 innen universitets- og
høgskoleutdanninger samt tatt del i planlegging, gjennomføring og
evaluering.
Formidlingen dekker:
- Problemorientert og deltagerstyrt utdanningspedagogikk.
- Veiledninger på master og doktorgrad.
- Forelesninger.

Fortrolig med flere
forskjellige
læringsplattformer.
Spesielt om forskningen.
Har jobbet med og
jobber med:
- NVivo (kvalitativ
dataanalyse).
- Coheris Analytics SPAD
(kvantitativ
dataanalyse).

Publisert innen den utdanningsvitenskapelige og universitetspedagogiske
emnekretsen.

§2-3(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for
kvalitetssikring og -utvikling av studiet.
Barnehagelærerutdanningene i Nord universitet er organisert i faggruppen Barnehagelærerutdanning
(BLU). Faggruppen er en av åtte faggrupper. Faggruppen Barnehagelærerutdanning ledes av
faggruppeleder i 100% stilling, og faggruppeleder inngå i fakultetets ledergruppe. I tillegg er det tilsatt
studieledere ved studiested Bodø, Nesna og Levanger. Studielederne har delegert personal- og
økonomiansvar. I Bodø er studielederstillingen 100%, hvor 25% av stillingen er tillagt egen forskning.
Også i Levanger er studielederstilling 100%, mens i Nesna har studieledelse et omfang på 50%, fordi
det er færre studenter ved studiestedet enn i Bodø og Levanger. Studieleder i Bodø har også et faglig
lederansvar for utdanningen som gjennomføres ved studiested Vesterålen (Stokmarknes). Faglig
ledelse for studiet:
Dekan
Dekan ved fakultet for Lærerutdanning og kunst- og kulturfag er Egil Solli. Dekan har det overordnede
ansvaret for det systematiske kvalitetsarbeidet og at det etableres en kvalitetskultur ved fakultetet.
Ansvaret for tildeling av ressurser til gjennomføring av studieprogrammet er tillagt dekan. Dekan har
også ansvar for at fakultetets handlingsplan og budsjett sees i sammenheng med tiltak for
videreutvikling av kvaliteten i barnehagelærerutdanningen.

Prodekan for utdanning
Prodekan for utdanning er Geir Berg- Lennertzen. Han har, sammen med dekan, ansvar for å sikre og
dokumentere at studieprogrammet oppfyller krav i gjeldende regelverk, herunder bidra til et
velfungerende system for reakkreditering av programmet. Proedekan for utdanning skal sammen med
dekan bidra til at Bachelor Barnehagelærerutdanning dekkes av vitenskapelig personell i tråd med krav
i Studietilsynsforskriften, og ansvar for å iverksette kvalitetshevende tiltak og oppfølging av disse.
Prodekan for utdanning skal også være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å
videreutvikle kvalitetskulturen.
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Prodekan for forskning
Prodekan for forskning er Lars Kirkhusmo Pharo. Pharo er representant i Fordkningsutvalgt vef Nord
universitet og forskningsutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og kunst –og kulturfag (FLU).
Prodekan for forskning bidrar med informasjon om utlysninger for søknad om forskningstøtte,
publiseringsstøtter og forskningsformidling.
Nord universitets forskningsutvalg er et rådgivende organ for utdanning og skal være pådriver til økt
forskning og vitenskapelig publisering, og iverksette tiltak for å nå dette målet. Forskningsutvalget skal
stimulere til fler-og tverrfaglig forskningssamarbeid. Forskningsutvalget arbeider for kvalitetssikring
av forskning og forskerutdanning, samt styrke forskningskulturen ved universitetet.
Faggruppeleder for barnehagelærerutdanning
Faggruppeleder for barnehagelærerutdanning (BLU) er Ann Gøril Hugaas. Faggruppeleder har et
overordnet ansvar for den faglige aktiviteten knyttet til studieprogrammet Bachelor
Barnehagelærerutdanning og etter -og videreutdanninger på masternivå for barnehagelærere og
andre tilsatte i barnehager, og også barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak. Faggruppeleder har
ansvar for at det legges til rette for forskningsvirksomhet og fagutvikling, og skal påse at
undervisningen er forskningsbasert. Ansatte i Faggruppen barnehagelærerutdanning deltar i et
overordnet fag -og forskningsfelleskap der lærerutdanning som profesjon utgjør forskningsfeltet, og i
mindre forskningsfelleskap hvor forskning på barnehagelærerutdanning og barnehager er
hovedfokuset. Faggruppeleder legger til rette for at forskning om mangfold, som lule-samisk og
sørsamisk kultur og tradisjon innen barnehagefeltet ivaretas. Det er tidligere i søknaden redegjort for
utfordringer knyttet til svak forskningsaktivitet knyttet til faggruppen BLU, og det arbeidet kontinuerlig
med rekruttering av faglærere med forskningskompetanse til programmet. Sammen med dekan skal
faggruppeleder sørge for at nødvendige ressurser til studieprogrammet er tilgjengelig. Faggruppeleder
er ansvarlig for å sikre at det foregår et forpliktende samarbeid mellom Nord universitet og
praksisfeltet. Utarbeidelse av nye praksisavtaler gjeldende fra 01.08.2019 og Håndbok for praksis har
ivaretatt videreutvikling av samarbeidet, og beskriver på hvordan samarbeidet skal foregå. Høsten
2019 vil faggruppeleder initiere arbeidet med etableringen av universitetsbarnehager.
Studieleder/ studieprogramansvarlig
Studieprogrammet som tilbys ved campus Bodø og Vesterålen ledes av studieleder Kathrin Olsen.
Studieleder ved campus Levanger er Elin Børve og ved campus Nesna Joran Langvik. Studielederne og
faggruppeleder utgjør ledergruppen for barnehagelærerutdanning i universitet, og arbeider med
kvalitet i studieprogrammet, utvikling av fordypningsenheter og nye studietilbud. Nord universitet skal
fra høsten 2021 tilby Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning med samisk profil. Studieleder er
studieprogramandvarlig og har ansvaret for å utarbeide og oppdatere studieplanen for programmet,
iht Studietilsynsforskriften §§ 2-2 og 2-3. Studieleder gjennomfører evalueringer som beskrevet i
kvalitetssystemet og innhenter informasjon fra relevante kilder, og iverksetter kvalitetshevende tiltak
ved behov om følge av motta informasjon eksempelvis som fra Studiebarometeret. Studieleder har
ansvar for at det er et mobilitetsvindu i studieprogrammet, og for Bachelor Barnehagelærerutdanning
er 5 semester definert som internasjonalt semester. Det er lagt til rette for at studentene kan
gjennomføre 3.studieår ved en annen norsk utdanningsinstitusjon. Studieleder har ansvar for å
etablere arenaer for å diskutere programmets utvikling og gjennomfører møter med faglærerne om
læringsutbytte og innhold, organisering og tverrfaglig samarbeid. Studieleder utarbeider årlig
studieprogramrapport som innspill til fakultetets kvalitetsrapport og er en pådriver i de systematiske
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kvalitetsarbeidet. Arbeidet er i tråd med oppgaver og ansvar for studieprogramansvrlig (SPA), jfr.
Kvalitetssystem for utdanningsvirksomhet.
Emneansvarlig
Hvert kunnskapsområde (emne) har en emneansvarlig. Emneansvarlig planlegger gjennomføringen av
læringsarbeidet og innmelding av pensum. Likeså utvikler og forbedrer emneansvarlig emneplanen iht.
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR), og påser at emnet er relevant for studieprogrammet emnet
inngår i. Emeansvarlig koordinerer emnet på de tre campus emnet tilbys. Emneansvarlig utarbeider
eksamensoppgaver med tilhørende sensorveiledning, oppnevner eksamenskommisjoner og er
ansvarlig for at sensur gjennomføres innen fristen. Emneansvarlig og studentene arbeider sammen
for å skape et godt læringsmiljø. Det skjer ved jevnlige møter mellom emneansvarlig, faglærere og
studenter.

§2-3(4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i
hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet.

I tillegg gjelder følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå:
a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20
prosent ansatte med førstestillingskompetanse.
De aller fleste faglærerne som underviser i Bachelor barnehagelærer har sin hovedstilling ved Nord
universitet (79%). Unntaket er toer-stillinger i 20%: Det er tilsatt 3 stillinger i 20%, den ene som
førsteamanuensis 2 og den andre som professor 2. Elisabeth Bjørnestad er tilsatt som amanuensis 2.
Bjørnestad har sin hovedstilling ved Oslo Meteropolitan University. Bent Olsen er tilsatt som
professor 2. Olsen og har sin hovedstilling ved Norges Teknisk Vitenskapelige Universitet (NTNU)
Professor ved Oxford University Edvard (Ted) Meluish er tilsatt som professor 2 ved Nord universitet
og vil bidra i forskningsarbeidet knyttet til faggruppen Barnehagelærer. Melhuish vil initiere
forskningsprosjekter i barnehager og barnehagelærerutdanning, bidra i arbeidet med
forskningssøknader og i internasjonalt forskningssamarbeid.
Da studiet består av seks obligatoriske kunnskapsområder, defineres de som sentrale, og som
komplett oversikt viser er der ansatte med førstestilling i de sentrale delene (Vedlegg 7 Fagmiljøet –
oversikt over kompetanse – tabell 2).
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Oppsummert:
Totalt

Bodø

levanger

Deltid Nesna

43,9

20,8

14,5

8,6

TOTALT ANTALL stipendiater

4,8

1,0

3,3

0,5

Totalt ledelse

4,0

2,0

1

1,0

Total vitenskapelige stillinger

35,1

17,8

10,2

7,1

Årsverk førstestilling (første og topp)

13,3

7,2

3,9

2,2

Årsverk toppstilling

1,7

0,2

0,7

0,9

Årsverk Undervisningsstilling

21,8

10,6

6,3

4,9

Andel førstestilling

30,2 %

34,4 %

27,0 %

25,5 %

Andel toppstilling

3,9 %

1,0 %

4,5 %

9,9 %

Andel undervisningsstilling

49,8 %

51,1 %

43,4 %

57,1 %

FAGMILJØET TOTALT

Følgende forventer kompetanseopprykk i løpet av 2019-2020/2021:
Pedaogikk: Universitetslektorer i pedagogikk Merethe Olsen og Anne-Grethe Baustad har planlagt
disputas våren 2020.
Universitetslektorer i pedagogikk Tove Ingebrigtsen og Elin Børve kvalifiserer seg for
førstelektoropprykk, i løpet av 2020.
Even Næss universitetslektor i Religion, livssyn og etikk skal disputere for PhD i Studier av
Profesjonspraksis våren 2020.
Universitetslektor i norsk Cathrine Bjerknes vil disputere for PhD i norsk i løpet av våren 2020.
Universitetslektor i kunst- og håndverk Charlotte Pannicke kvalifiserer seg for Phd, Studier av
Profesjonspraaksis. Forventet disputas 2021.
Fagtilsatte i kompetanseløp:
I pedagogikk er følgende stipendiateri kvalifiseringsløp for PhD:
Ida Pape Pedersen vil avslutte sitt PhD-løp i 2021.
Jørgen Brønstad vil avslutte sin kvalifiseringsperiode januar 2021.
Universitetslektor Morten Mediå er i kvalifiseringløp for ph.d. i samfunnsfag
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§2-3(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte resultater
med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
De vitenskapelig ansatte i barnehagelærerutdanningene bidrar alle, enten i forskning, kunstnerisk
utviklingsarbeid eller faglig utviklingsarbeid. Det er i hovedsak faglærerne i pedagogikk som har sin
forskning eller sitt utviklingsarbeid rettet mot barnehager eller barnehagelærerutdanning.
Barnehagelærerutdanningens innhold er strukturert i seks kunnskapsområder, fordypningsemne og
bacheloroppgave. I kunnskapsområdene inngår fr 3 til 5 fag, og barnehagelærerutdanningen består av
til sammen 11 ulike fag. Pedagogikk er et sentralt og sammenbindende fag som har et særskilt ansvar
for progresjon og profesjonsretting i utdanningen. Fordi faglærere i de øvrige fagene også bidrar i
andre lærerutdanningsprogram. Første og fremst master grunnskolelærer, i utdanninger hvor fagene
har en større plass (omfang 30-60 stp), retter de vitenskapelig ansatte i stor grad sin forskning og sitt
utviklingsarbeid mot skole og grunnskolelærerutdanning, heller enn mot barnehage og
barnehagelærerutdanning. Dette er en svakhet knyttet til kvalitetsindikatorer og en stor utfordring for
fakultetsledelsen å håndtere. Ved innføringen av ny utdanning for barnehageprofesjonen, Bachelor
Barnehagelærerutdanning i 2013, ble følgegruppe for barnehagelærerutdanning etablert, med
mandat å vurdere utviklingen i den nye utdanningen for barnehagefeltet, og å gi veiledning til
utdanningsinstitusjonene. Følgegruppen har i sine rapporter konkludert med at det er en nasjonal
utfordring av forskningsomfang og forskningsinnretning er for svak når det gjelder barnehagerelevant
forskning. Utdanningsinstitusjonenes satsing og oppbygging på master grunnskolelærerutdanning fra
høsten 2017, har rammet barnehagelærerutdanningene ved at forskningsfokus er rettet mot skole, og
at vitenskapelig tilsatte med forskningskompetanse nå bidrar i forskning i fag i
grunnskolelærerutdanningen, heller enn i kunnskapsområder i barnehagelærerutdanningen.
Et optimalt forskningssamarbeid utvikles i dialog med praksisfeltet, med barnehagelærerutdannere og
andre profesjonelle forskningsmiljøer som kan se praksisfeltet med et kritisk og analytisk blikk. Slik
praksisrettet forskning skal være vitenskapelig solid, men ha praksisrelevant tematikk. Dersom
barnehagelærerne selv skal kunne være aktører i utviklingen av forskningsbasisen for profesjonen og
aktivt delta i kunnskaps-utviklingsmiljøer som bidragsytere med sin barnehagefaglige kunnskap, må de
være i stand til å delta her. Ikke minst derfor vil masterutviklingen og doktorgradsprogrammene bli
viktige. Styrking av den vitenskapelig kompetansen ved barnehagelærerutdanningen er derfor en
svært viktig oppgave, der ekstern kvalitetssikring er påkrevet. Det betyr ikke at alle som jobber i
utdanningen skal være forskere, men noen må være det og de må holde godt vitenskapelig nivå,
forankret i ulike disipliner. Vi vet for lite om kvalitetsforskjeller i forskningsmiljøene i BLU i dag.
Ekspertgruppen mener derfor at det er behov for å evaluere forskningskompetansen og forskningskapasiteten i BLU institusjonene nærmere. Det er lite komparativ forskning på barnehage. Dette er en
mangel ved barnehageforskningen. Hvordan den forskningen som gjøres tilbakeføres til praksisfeltet
er også et viktig spørsmål. Gode publiserings- og formidlingskanaler er en viktig oppgave.
NAVN
Kathrin Olsen

Kristin
Fløtten

Eksempler på FoU/KU/FU og hvorfor det er tilfredsstillende for studietilbudets
innhold og nivå
Forskerkompetanse på spesialpedagogikk, som er særlig relevant for studiet, da
det er et krav i nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning at området
skal være et gjennomgående tema i alle studieår.
Forskerkompetanse på mangfold, interkulturalitet, urbefolkning og samisk,
relevant i emnene ‘Mangfold og mestring’ og ‘Samfunn, religion, livssyn og etikk’.
123

54/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor barnehagelærerutdanning - 18/03774-29 Reakkreditering 2019 - Bachelor barnehagelærerutdanning : Vedlegg 2 - Søknad om reakkreditering av Bachelor barnehagelærerutdanning - versjon 27.11.2019

Charlotte Pa
nnicke
Trine Telnes
Linda Helen
Haukland

Leonie
Johann
Tor-Helge
Allern
Tove
Ingebrigtsen

Martin
Samuelsson

Laura
Suominen
Ingulfsvann
Dag O.
Madsen
Kathrine
Moen

Solveig
Åsgard
Bendiksen
Margrete
Regine
Hartman
Jon Anders
Lindstrøm
Irene
Løstegaard
Olsen
Merethe
Olsen
Bjørg Solveig
Fretheim

Ph.d. forskningsprosjekt med kunstnerisk kunnskapsutvikling samt kunstneriske
arbeidsprosesser med fokus på visualisering av lydlandskaper. Relevant for
kunnskapsområdet ‘Kunst, kultur og kreativitet’.
Er stipendiat med solid barnehagefaglig kompetanse og et forskningsprosjekt som
er særskilt relevant for barnehagefeltet og barnehagelærerutdanningen.
Har en tverrfaglige profil (historie/samfunnsfag) som er svært godt egnet til å
formidle barnehagens samfunnsmandat, ulike dilemmaer knyttet til demokratisk
kompetanse og hovedtrender innen samfunnsutviklingen, som er relevante i barnog barnehageperspektiver.
PhD prosjektet handler om biologididaktikk på Videregående Skole, men
didaktiske perspektiver på naturfag vil også være relevant for
barnehagelærerutdanningen, særlig relevant for ‘Natur, helse og bevegelse’
Forsker på teaterkunst og publiserer jevnlig innenfor mitt fagområde, og jobber
jevnlig med barn og ungdom i fritiden gjennom Kultur- og teaterverkstedet Fyret.
Kompetanse særlig relevant for ‘Kunst, kultur og kreativitet’.
Pågående forskning som er relevant: Samarbeidsrutiner i overgang mellom
barnehage og skole. (bokkapittel i antologi)
EQS- om kvalitet i barnehagen, del av europeisk forskningsprosjekt.
Inkluderende barnehage- og skolemiljø (artikkel i arbeid) Prosjektene er særlig
relevant for kunnskapsområdet ‘Barns utvikling, lek og læring’
Forskningskompetens innanför bla. pedagogik, läringsteori, pedagogisk filosofi,
forskningsmetod, dialog och felles kunskapsproduktion, etc. ger kompetens på en
tillfredställande nivå för studiet. Kompetansen er særlig relevant for
kunnskapsområdene ’Samfunn, religion, livssyn og etikk’, ‘Mangfold og mestring’,
og ‘Ledelse, samarbeid og utvikling’
Phd avhandlingens tema; barns bevegelse i skolen noe som er spesielt relevant for
kunnskapsområdet ‘Natur, helse og bevegelse’.
har doktorgrad i matematikk og har publisert også innen matematikkdidaktikk

som er nyttig innen kunnskapsområdet ‘Språk, tekst og matematikk’.
FoU-arbeider er rettet mot kjernen i kunnskapsområdet ‘Samfunn, religion, livssyn
og etikk’: etikk, danning, verdier og kulturelt og religiøst mangfold i barnehagen.
Temaene er helt sentralt i utdanningen som helhet. Pågående forskning er på PhDnivå.
Forskningskompetanse må regnes for å være svært relevant for undervisning og
veiledning i forming, og i andre estetiske fag, på bachelor- og høyere nivå. Den
kunstneriske kompetanse implementeres regelmessig i arbeid med studentene, og
er særlig relevant for ‘Kunst, kultur og kreativitet’
Forskningskompetanse rundt feltet komparativ pedagogikk og flerkulturalitet i
skole og barnehage er meget relevant for lærer- og barnehagelærerutdanningen,
særlig kunnskapsområdet ‘Samfunn, religion, livssyn og etikk’ og fordypningen
‘Mangfold og mestring’.
Forskningskompetanse i etikk og filosofi som kan anvendes på normativ
grunnlagsproblematikk innen feltet, særlig relevant for ‘Samfunn, religion, livssyn
og etikk’ og fordypningen ‘Mangfold og mestring’
Førstekompetanse basert på forskning og undervisning retta mot (både GLU) og
BLU. Kompetansen er relevant for ‘Språk, tekst og matematikk’
Phd som omhandler interaksjon med barn i barnehagekontekst. Omhandler
barnehagens evne til refleksjon og dømmekraft m.m. Kompetanse særlig relevant
for ‘Barns utvikling, lek og læring’ og ‘Ledelse, samarbeid og utvikling’.
Arbeidet med bhg feltet som forskningsarena innen musikk, og tillegg gjennomført
kunstneriske prosjekter med barn. Gitt verdifull kompetanse som utnyttes og
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Pål F. Moa

Ivar F. Moa

Elin Børve

Anne S.
Trandem

Hilde K.
Mikalsen
Nina K.
Engesvik

Mona R.
Rosenlund

Karin Kippe

Cathrine
Bjerkenes

Janne Vik
Lossius

Even Næss
Anne K.
Hundal
Jørgen
Brønseth
Mette
Gårdvik

formidles i min forskningsbaserte undervisning. Jeg sitter også med et stort
materiale når det gjelder å forske på utdanningen innen KKK emnet, og hvordan vi
tilrettelegger for faglig praksis.
Har en forskningskompetanse som er særskilt relevant for de elementer i
rammeplanen som angår studiets deler knyttet til natur, miljø og bærekraftig
utvikling, relevant for kunnskapsområdet ‘Natur, helse og bevegelse’.
Har en forskningskompetanse som er særskilt relevant for de elementer i
rammeplanen som angår studiets deler knyttet til friluftsliv, leik og generell fysisk
fostring, relevant for ‘Natur, helse og bevegelse’
Forsking som er gjort er praksisnært både i fh. til barnehagefeltet og i forhold til
undervisning som gis til studenter. Særlig relevant for ‘Barns utvikling, lek og
læring’.
Forskning rettet mot utforskende arbeidsmåter og naturfag. Spesielt relevant for
barnehagelærer studiet og ‘Natur, helse og bevegelse’. Den ene artikkelen om
utforskende arbeid i barnehage er publisert i 2018 i et tidsskrift som er
fagfellevurdert. Jeg arbeider for å kvalifisere meg til 1. lektor og holder nå på med
et lite forskningsprosjekt om barnehage og bærekraftig utvikling.
I et ph.d.-løp (start høst 2016). Kompetanse er særlig relevant for studenter i
studiet som jobber med bachelor-prosjekt, knyttet til ‘Bacheloremnet’
Deltatt på førstelektorssamlinger ved NTNU høsten 2018, og planlegger et FoUarbeid sammen med Elin Børve våren 2019, hvor samarbeidet mellom institusjon
og praksisbarnehage, barnehagen som læringsarena og barnehage-utdanner vil
være i fokus. Særlig relevant for ‘Barns utvikling, lek og læring’.
Har forskningskompetanse som direkte er knyttet til emnet hun underviser i, som
er ‘Språk, tekst og matematikk’. Forskning knyttet til barnehagepersonells utvikling
av matematisk og didaktisk kompetanse. I tillegg kompetanse knyttet til teknikk og
matematikk i barnehage i et Europeisk utviklingsprogram.
Underviser i emner knyttet til faget fysisk fostring, som ‘Natur, helse og bevegelse’
og ‘Barns utvikling, lek og læring’. Arbeider med en doktorgradsavhandling
omhandlende barnehagens rolle for barns fysisk aktivitet.
Har gjennom arbeidet med doktoravhandling opparbeidet nettverk og
forskerkompetanse. Interesse for barnehagefeltet, særlig knyttet til språk, kjønn
og likestilling, gir meg verktøy som i fremtiden vil resultere i artikler og deltakelse i
både interne og eksterne forskningsprosjekter. Kompetansen er relevant for
‘Språk, tekst og matematikk’, ‘Samfunn, religion, livssyn og etikk’ og ‘Mangfold og
mestring’.
Forskningsbasert utviklingsarbeid som baserer seg på kunstneriske
innovasjonsprosjekt i skolen. Jeg har vært med å utviklet kreative læringsformer
for elever fra 1. – 4. klasse. Dette har jeg gjort gjennom kulturlek, kulturskoletimen
og den kulturelle skolesekken. Kompetansen er særlig relevant for ‘Kunst, kultur
og kreativitet’
Et Ph. D. Prosjekt som er under arbeid tar for seg ledelse, etikk og veiledning,
relevant for ‘Ledelse, samarbeid og utvikling’ og ‘samfunn, religion, livssyn og
etikk’ og ‘Mangfold og mestring’.
Har forskningskompetanse på barns språkutvikling og kommunikasjon, relevant for
‘Språk, tekst og matematikk’
Forskningen min er knyttet opp mot den moderne barnehagen og barnehagens
rolle i det moderne samfunn. Jeg har også benyttet den i undervisningen der det
er relevant. Jobber med phd-avhandling nå.
Min forskningskompetanse er særskilt relevant for fagområdet Kunst, kultur og
kreativitet.
Jeg har i tillegg forskningskompetanse i tverrfaglig undervisning ute og inne, i
stedsbasert læring og i utdanning for bærekraftig utvikling. Alt dette er meget
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Signe A.
Hansen

•
•

Gunnar
Mikalsen
Kvifte

•

Kristin
Lauritsen

•

Pauliina
Maapalo

•

Karin Stoll •

Anne Lise
Wie

Bent Olsen

•

relevant i forhold til tverrfaglighet i den nye BLU utdanningen både i
kunnskapsområde KKK men også i samarbeidet på tvers av kunnskapsområdene
(eks NHB).
Hovedfag fra 1997 var rettet inn mot viktige sider ved barnehagelærerrollen. Ellers
har jeg hatt fokus på praksis som en viktig læringsarena i førskolelærer- /
barnehagelærerutdanningen
(rapport om praksisovertakelse og kapittel i boken Praksis – og
profesjonskunnskap i utdanning av barnehagelærere)
Naturopplevingar for barn og studentar tek ofte utgongspunkt i konkrete objekt
som ein edderkopp på veggen, ein blome i vegkanten, eller liknande. Det å setja
slike objekt i samanheng er både lærerikt i den aktuelle situasjonen og eit viktig
fokus i naturkartlegging og faunistisk og floristisk forsking, som eg har lang erfaring
med frå museer og eigne forskingsprosjekt. Vidare kan økologiske
problemstillingar som naturtypeklassifisering og interaksjonsøkologi utgjera gode
teoretiske rammeverk for å trekke linjer frå den konkrete naturopplevinga til
større naturfaglege samanhengar – men dette fordrar altså artskunnskap.
Eg har studert barnehagar og deira praksis som forskar sidan 2009, og har ei rekkje
vitskaplege publikasjonar i bøker og tidsskrift, samt deltatt i internasjonale og
nasjonale forskings- og utviklingsprosjekt.
Jeg har en utdanning som lærer innen praktiske og estetiske fag (PEFU), en
utdanning som ikke eksister lenger men som har gitt en veldig god kompetanse å
arbeide innen tverrfaglige og flerfaglige prosesser. Jeg har også selv undervist
innen dette emnet på tvers av flere fagområder i ulike åpne skapende prosesser. I
tillegg har jeg undervist i emnet didaktikk for barnetrinnet som på mange måter
også bidrar med relevant kompetanse med tanke på å undervise innen
barnehagelærerutdanningen. Jeg har to pågående forskningprosjekter der det ene
er knyttet til didaktikk for barnetrinnet, noe som jeg også anser som relevant for
arbeid innen barnehagelærerutdanning.
Jeg har forskningskompetanse i tverrfaglig undervisning ute og inn, i stedsbasert
læring og i utdanning for bærekraftig utvikling. Alt dette er meget relevant i
forhold til tverrfaglighet i den nye BLU utdanningen både i kunnskapsområde NHB
men også i samarbeidet på tvers av kunnskapsområdene. For utdanning for
bærekraftig utdanning har naturfag et særansvar.
I min forskning har jeg hatt fokus på tema som både kan ses på som ulike, men
som også har en klar sammenheng, for eksempel språklig og motorisk utvikling,
lese- og skriveopplæring, kreativ fortelling og klasserommet utenfor. Dette er alle
emner som er viktige i min undervisning, som i barnehagelærerutdanninga har
fokus på nettopp språkutvikling og overgangen barnehage-skole. Jeg har i
samarbeid med praksisfeltet skaffet meg kompetanse på de viktige feltene, både
teoretisk og praktisk, jeg underviser i hvordan et barn tilegner seg muntlig språk
og hvordan barnehagelæreren kan arbeide med å stimulere språkutvikling, om
hvordan barnehagen arbeider med skriftspråkstimulering på ulike læringsarenaer
Prosjekter og publikasjoner med direkte forskningstilknytning til
barnehageområdet:
Bent Olsen. 2009. Når pædagogikken bringer mennesker sammen:
En eksperimentel rejse gennem byens sociale geografi og alle dens børnehaver.
Viborg: VIA/Systime. Bogen er en fortsættelse af doktorgradsafhandlingen:
Bent Olsen.
2007. Pædagogik, pædagogmedhjælpere og pædagoger – arbejdsdelinger og opdr
agelsespraksis i daginstitutionen. Viborg: PUC. Afhandlingen er også præsenteret i
her:
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Olsen, B. 2011. Orden og arbejdsdelinger i daginstitutionen. Nordisk
barnehageforskning/Nordic Early Childhood Education Research. Vol 4 nr. 1:
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/296/310
•

§2-3(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal delta aktivt i
nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet.
Begrunnelse:
Vitenskapelig tilsatte i bachelor barnehgelærer er knyttet til ulike lokale, nasjonale og internasjonale
forskningsnettverk. Forskningsgruppen «EQS» er en lokalt organisert til studiet, og er en del av et
større, internasjonalt forskningsnettverk. Mange av de ansatte er engasjert i gruppen. EQS står for
‘European Quality Sign.’ og er et samarbeidsprosjekt mellom mange europeiske land, som undersøker
og sammenligner kvalitet i barnehagen. I tillegg er det lokale forskningsgrupper som er organisert på
fakultetsnivå. Her er ansatte i BLU med i forskningsgruppene ‘Spesialpedagogikk’, ‘Læring i interaksjon
på ulike læringsarena’ og ‘Lærerprofesjonen i en brytningstid’. Av nasjonale nettverk er NAFOL (Norsk
forskningsskole for lærerutdannere), sentral, og flere ansatte er knyttet til NAFOL, enten som PhD
stipendiater, gjennom kvalifisering til førstelektor, eller som alumni. Nettverket er særlig verdifullt for
å utvikle samarbeid med nasjonale og internasjonale forskere på lærerutdanning og tilknyttede tema.
Ansatte ved BLU er også med i det nasjonale nettverket ‘NOR-PEP’, som er en norsk ‘node’ av det
internasjonale ‘PEP’ nettverket. PEP står forPedagogy, education, praxis, og ledes av Stephen Kemmis.
Denne gruppen har utstrakt forsknings- og publiseringsvirksomhet på et internasjonalt høyt nivå. Det
overordnede målet med dette nettverket er å utvikle og spre kunnskap om hvordan man kan jobbe for
å forbedre utdanningspraksiser, og er slik svært relevant for BLU. Andre nasjonale nettverk som
ansatte på BLU deltar i, er samisk nettverk, drama- og teaternettverk og historisk forening.
Nettverkene er viktig for fagansatte, både som en del av kompetanseutvikling og for samarbeid om
forskning. I tillegg deltar faggruppeleder, studieledere og faglig ansvarlig for praksis i nettverk for
studieledere og praksisansvarlige.
Flere av nettverkene har planlagt antologier og artikler for å publisere resultatene fra
forskningssamarbeid, som vil være poenggivende. Resultater vil også presenteres på konferanser og i
andre fora. Det er en økt bevissthet på at funn fra egen forskning kommer på litteraturlistene i studiet,
og brukes til undervisningsformål. Forskningsarbeidet , som har relevans til innholdet i vårt studie,
bidrar til å styrke den forskningsbaserte undervisningen. Studentene møter også forskning gjennom å
skrive en bacheloroppgave basert på vitenskapelig metode, i den avsluttende delen av studiet. Det er
et ønske at studentene i større grad skal kunne knytte eget prosjekt til eksisterende
forskningsprosjekter ved BLU, og det jobbes for å få dette til i en større grad enn det vi gjør i dag.
Studentene får også erfaring med innovasjon og utviklingsarbeid i barnehage, i en større oppgave i
kunnskapsområdet ‘ledelse, samarbeid og utvikling ‘, som er lagt til siste semester av utdanningen. Det
er også her aktuelt at studentene knytter sitt utviklingsarbeid til pågående forskningsprosjekt ved
studiet, og har veiledere som forsker/har forsket på temaer som er relevante for utviklingsarbeid i
barnehagen.
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Navn: Mette Gårdvik
Navn på nettverk

Sentrale
Kort om hva
Hva er din rolle i
medlemmer
nettverket/sama nettverket/samarbeidet?
(evt.
rbeidet går ut på
kontaktperson
for
nettverket/sam
arbeidet)

Arctic Sustainable Arts and Professor Timo
Design, ASAD (UArctic)
Jokela og Glen
Coutts, ULapland
Rovaniemi
Herminia
Din, UAA, Alaska
Forskningsgruppen «stedsba Wenche Sørmo
sert læring og utdanning for (leder)
bærekraftig utvikling»
Karin
Stoll (medlem)
Nord
Ann Kristin
universitet Nesna / Helgelan Klausen,
d Museum Nesna
Helgeland
Museum Nesna

Arctic sustainable Veldig aktiv medlem,
art and design
var medarrangør (med Karin Stoll og
education.
Wenche Sørmo) av den internasjonale
Tverrfaglig undervi nettverkskonferansen Relate North 2018
sning I
ved Nord universitet Nesna.
kunst og håndverk
og naturfag
Se CV
Bidra med forskning og utvikling
(se Cristin registreringer)

Produksjon
Bidra med
av utstillinger og forskning, utvikling og håndverkskompetans
artikler,
e (se Cristin registreringer)
samarbeid om
håndverksdemonst
rasjoner,
pedagogisk tilrettel
egging

Forskning og utviklingsarbeid som tar utgangspunkt i egen undervisning blant annet med studenter.
Relevant oppdatering på pedagogikk og fagdidaktikk innenfor tverrfaglighet, stedsbasert læring,
uteundervisning og utdanning for bærekraftig utvikling som igjen anvendes i undervisning og
veiledning av studenter.
Dette gjelder også samarbeidet med Helgeland Museum.

Navn: Kathrin Olsen
Navn på nettverk Sentrale medlemmer (evt. Kort om hva
Hva er din rolle i
kontaktperson for
nettverket/samarbeidet går nettverket/samarbeidet?
nettverket/samarbeidet) ut på
Rachel Jakhellen
Norsk node av det
Deltaker
NOR-PEP
Ela Sjølie
internasjonale PEP
(Pedagogy,
Jessica Aspfors
nettverket, som har fokus
Education,
Stephen Kemmis
på å forske og utvikle
Praxis) Nettverket Peter Grotenboer
forståelse om hva som skjer
i utdanningskontekster og
hva som påvirker
utviklingen av holdbare
utdanningspraksiser.
Samarbeid med PEP nettverket gir mulighet til å samarbeide med anerkjente nasjonale og
internasjonale forskere om forskning på praksiser knyttet til utdanningskontekster. Samarbeid med
mine andre samarbeidspartnere kan gi mulighet for å delta på andre forskningsprosjekter, eller
invitere dem inn i mine/fakultetets prosjekter. Dette kan bidra til:
- Øke min/fakultetets kunnskap og forskerkompetanse
- Å øke kvaliteten på studiets innhold
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-

Utvide nettverk
Økt publisering
Kan gi mulighet for studentene å delta i prosjekter

Navn: Roar Tromsdal
Navn på nettverk

Drama- og
teaternettverket

Sentrale medlemmer (evt.
kontaktperson for
nettverket/samarbeidet)
Vigdis Aune, NTNU

Kort om hva
Hva er din rolle i
nettverket/samarbeidet nettverket/samarbeidet?
går ut på
Faglig oppdatering og
Jeg er deltager
utvikling

Gjennom dette nettverket blir jeg faglig oppdatert. Nettverket ga ut to faglige antologier i 2017

Navn: Kristin Fløtten
Navn på
nettverk
EQS

Samisk I
BLU, del A
og B

Sentrale medlemmer (evt.
kontaktperson for
nettverket/samarbeidet)
Elisabeth Bjørnestad

Kort om hva
Hva er din rolle i
nettverket/samarbeidet går nettverket/samarbeidet?
ut på
Deltagelse i et europeisk
Prosjektdeltager.
forskningsprosjekt,
Abstract for EECERA antatt
European Quality Sign.
for 2019.
Del
Del A Kolleger som underviser Mitt ene forskningsfelt –
A Uformelt nasjonalt nettverk om samiske tema I og på
mangfold er det andre
I emning, samling i juni 2019 BLU.
Del B Interne nettverk i
Sámi allaskuvla har
samisk forskningsgruppe
en pt uformell rolle
Nord og i utviklingen av nye Del B tverrfaglig prosjket med
prosjekter som *med naturen naturfag + pedagogikk +
og språket som møteplass’ barnehagefolk

Navn: Linda Helen Haukland
Navn på
nettverk

Sentrale medlemmer (evt. Kort om hva
Hva er din rolle i
kontaktperson for
nettverket/samarbeidet går ut nettverket/samarbeidet?
nettverket/samarbeidet) på
Historikernes fagfellesskap
Jeg deltar på konferanser.
Historisk
Var en av hovedinnlederne i
forening
2017.
Forskningsfellesskap om
Har ikke deltatt på
NORVECK
vekkelseshistorie i Norden
konferanse enda, men er
medlem
Historiekunnskap er nyttig både for å forstå hvilken utvikling barnehagen som institusjon har
gjennomgått, men også som case for å forstå ulike dilemmaer. For eksempel bruker jeg andre
verdenskrig og den haugianske feminismen som forståelsesrammer for hhv demokrati og likestilling.
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Navn: Leonie Johann

Disse er relevant for PhD prosjektet mitt og bidrar til at jeg får innsikt i både nasjonal og internasjonal
forskningen innen for både lærerutdanningen, men spesielt også naturfagdidaktikk.
Navn: Tor-Helge Allern
Navn på
nettverk

Sentrale medlemmer (evt.
kontaktperson for
nettverket/samarbeidet)
Maurizio Bertolini, COREP,
Torino.

Kort om hva
Hva er din rolle i
nettverket/samarbeidet går nettverket/samarbeidet?
ut på
Theatre in
Undersøker hvordan
Medlem av prosjektledelse,
mathematics
drama/teater kan brukes til å og nasjonal koordinator.
forstå og utforske
matematikk, og endre
tradisjonelle
kommunikasjonsmønster i
matematikkundervisning.
Selv om prosjektet er rettet mot skole, har det relevans gjennom de leker, øvelser og små spill som
f.eks. kan bidra til å kroppsliggjøre tallforståelse også i barnehagen.
Navn: Tove Ingebrigtsen
Navn på
nettverk

Sentrale medlemmer (evt. Kort om hva
Hva er din rolle i
kontaktperson for
nettverket/samarbeidet går ut nettverket/samarbeidet?
nettverket/samarbeidet) på
EQS
Elisabeth Bjørnestad
Europeisk samarbeidsprosjekt, forsker
Anne Grethe Baustad
kvalitet i barnehagen
Forskningen kommer studentene til gode gjennom undervisning i pedagogikk i ulike
kunnskapsområder, den er relevant for alle kunnskapsområder.

130

54/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor barnehagelærerutdanning - 18/03774-29 Reakkreditering 2019 - Bachelor barnehagelærerutdanning : Vedlegg 2 - Søknad om reakkreditering av Bachelor barnehagelærerutdanning - versjon 27.11.2019

Navn: Astrid Svendsen

Navn: Dag O. Madsen
Navn på
nettverk

Sentrale medlemmer (evt. Kort om hva
Hva er din rolle i
kontaktperson for
nettverket/samarbeidet går ut nettverket/samarbeidet?
nettverket/samarbeidet) på
Nettverk for Arne Hole (UiO, leder)
Et faglig nettverk for
Deltaker på
matematikk i (arne.hole@ils.uio.no)
kompetanseutvikling knyttet til etterutdanningskonferanser
lærer
lærerutdanning i matematikk
utdanning
Dette kommer studentene til gode gjennom deling av erfaringer/faglig oppdatering via
etterutdanningskonferanser
Navn: Kathrine Moen
Navn på
nettverk

Sentrale medlemmer (evt.
kontaktperson for
nettverket/samarbeidet)
Arniika Kuusisto,
Stockholm

Kort om hva
Hva er din rolle i
nettverket/samarbeidet går ut nettverket/samarbeidet?
på
Erfaringsutveksling og mulige deltaker
samarbeidsprosjekter
angående religion og etikk i
ECEC i Norden
Nettverket er helt i oppstarten. Det kommer studentene til gode ved at jeg får økt kunnskap om
nordiske forhold i emner som er relevante for kunnskapsområdet SRLE og deler dette med
studentene. Utvider perspektivet, øker dybden.
Navn: Solveig Åsgard Bendiksen
Navn på nettverk

Sentrale medlemmer
Kort om hva
Hva er din rolle i
(evt. kontaktperson for nettverket/samarbeidet nettverket/samarbeidet?
nettverket/samarbeidet) går ut på
Kunst og håndverkRagnhild Merete Hassel Arrangere
Deltaker
nettverk, nasjonalt
nettverkskonferanse i
senter for kunst og
forming/kunst og
kultur i opplæringen
håndverk og formgivning
en gang i året
Nettverket er svært relevant i undervisningen fordi den gir oppdatert forskning på feltet nasjonalt,
muligheter for deltakelse i praktiske verksteder (nye teknikker til inspirasjon i egen undervisning) og
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utveksling av faglige erfaringer på nasjonalt nivå. Nettverket omfatter formingsfaglig forskning innen
barnehage, grunnskole og videregående skole.
Navn: Margrete Regine Hartman
Navn på
nettverk

Sentrale medlemmer (evt. Kort om hva
Hva er din rolle i
kontaktperson for
nettverket/samarbeidet går nettverket/samarbeidet?
nettverket/samarbeidet) ut på
Mangfold og Lisbeth Flatraaker
Forskningsgruppen har som Jeg er
interkulturell Kristin Fløtten
mål å styrke forsknings- og forskningsgruppeleder.
kompetanse Tove Didriksen
utviklingsarbeid knyttet til
Kirsten Stien
språklig og kulturelt mangfold
Margrete Hartman
innenfor skole og barnehage.
Teamarbeid og utveksling mellom kollegaer med samme fagfelt, men ulike innfallsvinkler, er både
inspirerende og utviklende for oss som fagfolk, som igjen kommer studentene til gode i form av
kunnskap, refleksjoner, og utvikling av tanke og arbeid.
Navn: Irene Løstegaard Olsen
Navn på nettverk

Sentrale medlemmer Kort om hva
Hva er din rolle i
(evt. kontaktperson nettverket/samarbeidet går nettverket/samarbei
for
ut på
det?
nettverket/samarbei
det)
Forskning på sosiolingvsitiske Deltaker
Sosiolingvistisk forsknignsgr Brit Mæhlum
tema i Nordland (dialekt,
uppe i Nordland
ungdomsspråk, etc)
Det som gjøres i nettverket kommer studentene til gode gjennom at undervisningen blir oppdatert;
Eksempler på forskning til inspirasjon, både mtp tema og metodisk; bedre veiledning innen forskning.

Navn: Bjørg Solveig Fretheim
Navn på nettverk

Sentrale medlemmer Kort om hva
Hva er din rolle i
(evt. kontaktperson for nettverket/samarbeid nettverket/samarbeidet
nettverket/samarbeidet et går ut på
?
)
Nasjonalt
Styrke og kartlegge
SangBarSk (Nasjonalt
sang i skole og
forskingsnettverk for sang i
barnehage, og
barnehage og skole)
utdanning.
MiU (Musikklærerutdanning NTNU, Dronning Maud,
Artikkelforfatter i
i utvikling i Trøndelag)
Nord
antologi
Dette kommer studiet til gode ved at det gir tilgang til et aktivt forsknings- og samarbeidsmiljø, og gir
resultater i form av publikasjoner.
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Navn: Kari Tande-Nilsen
Navn på nettverk

Sentrale medlemmer (evt.
kontaktperson for
nettverket/samarbeidet)
Forskergruppe for Eva Robertson, Professor
Folkehelsearbeid Faculty of Nursing and
Health
Science, Nord universitet

Kort om hva
Hva er din rolle i
nettverket/samarbeidet nettverket/samarbeidet?
går ut på
Faglig oppdatering og
Deltaker, bidra med faglig
diskusjoner knyttet til
innsikt
folkehelsearbeid lokalt, innen samfunnsernærig og
nasjonalt og
annet relevant faglig
internasjonalt. Samarbeid arbeid
om artikkelskriving og
søknader til om mulige
forskningsprosjekter
Barnehagen blir sett på som en viktig arena for folkehelsearbeid, og det skal jobbes med folkehelse
på mange områder. Som deltaker i Forskergruppe for Folkehelsearbeid får jeg tverrfaglig innsikt i
folkehelsearbeid, særlig på lokalt og nasjonalt plan. Blant annet har Nordland fylkeskommune stått i
bresjen for å utvikle konseptet Helsefremmende barnehager, og leder for folkehelsearbeid i
Nordland fylkeskommune er også representert i forskergruppen. Jeg får dermed utvidet min
kunnskap på området, som jeg tar med meg inn i BLU.
Navn: Anne Grethe Baustad
Navn på
nettverk

Sentrale medlemmer (evt. Kort om hva
Hva er din rolle i
kontaktperson for
nettverket/samarbeidet går ut nettverket/samarbeidet?
nettverket/samarbeidet) på
Elisabeth Bjørnestad
Longitudinell studie om kvalitet Prosjektmedarbeider,
GoBaN
Ted Mehuish
i barnehagen. Nasjonalt
koordinator for Nordland
Jaqueline Barnes
prosjekt.
Martine Broekhuizen
Thomas Moser
Liv Gjems
Marit Alvestad
Ellinor Myrvang
Elisabeth Bjørnestad
Kvalitet i barnehagen.
Prosjektmedarbeider
EQS
Wolfgang Tieze
Foreldres og ansattes
Torben Næsby
perspektiv. EU-prosjekt
Ellinro Myrvang
Tove Ingebrigsten
Kristin Fløtten
Martin Samuelsson
ECERS
Elisabeth Bjørnestad
Bruk av ERS
Deltaker i nettverket
nettverk
Torben Næsby
(environmental rating scales) i og formidler av funn fra
Pia Williamsen
forbindelse av kartlegging av studier i Norge hvor ITERS-R
Sonja Sherridan
kvalitet i barnehagen. Fokus på og ECER-R er brukt.
Cliff Richard
barns utvikling og trivsel».
Debby Harr
Diskusjon rundt verktøyene og
Kathy Sylva etc.)
bruken av dem/endring av
Ted Melhuish
dem/forståelse av
Brenda Taggart (etc)
kvalitetsbegrepet.
Samarbeid og deltakelse i disse nettverkene kommer studentene til gode ved at de får presentert
fersk/ny forskning på feltet, samt at de får innblikk i aktuelle diskusjoner. De får ta del i nye
praksisnære forskningsfunn både nasjonalt og globalt og får innblikk i noe av det som rører seg i
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feltet, også det både nasjonalt og globalt. Erfaringsmessig tar det lang tid før ny forskning blir
publisert. Men ved at jeg er med i disse nettverkene så får studentene tilgang til en del forskning før
de er publisert. Dvs. at det er mulig både for meg og studentene å holde oss oppdatert på forskning
innen feltet.

Navn: Ivar F. Moa
Navn på nettverk

Sentrale medlemmer Kort om hva
Hva er din rolle i
(evt. kontaktperson for nettverket/samarbeid nettverket/samarbeidet
nettverket/samarbeide et går ut på
?
t)
Forskningsgruppe: Kroppsøvi Professor Pål Lagestad, Forskningsgruppe
Medlem, som deltar på
ng, Fysisk aktivitet og helse Nord Universitet
som samarbeider
møter og samlinger.
innenfor relevant
forskning og
utviklingsarbeid.
Gir god tilgang til relevant forskning og utviklingsarbeid, inn mot studiet

Navn: Grete M. Grande
Navn på nettverk

Sentrale medlemmer
(evt. kontaktperson for
nettverket/samarbeidet)
Landslaget for mat og
helse i skolen, nasjonalt.

Kort om hva
nettverket/samarbeidet
går ut på
styrke fagområdet mat
og helse i
utdanningsløpet

Hva er din rolle i
nettverket/samarbeidet?

Nestleder i styret, samarbeid
LMHS
med andre lærere i mat- og
helseområdet fra U/Hsektoren
Innherred LMHS
Landslaget for mat og
styrke fagområdet mat Medlem i det lokale styret.
helse i skolen, lokalt.
og helse i
Samarbeider med lærere i
utdanningsløpet, lokalt mat- og helseområdet fra
grunnskolen
«Høgskoleseminar» Opplysningskontoret for Faglig oppdatering og Deltaker i årlige samlinger,
egg og kjøtt (Matprat) v utvikling
nettverk med andre lærere i
Even Nordal
mat- og helseområdet fra
U/H-sektoren
Norsk smaksskule Einar Risvik/Per Ivar
faglig påfyll
Deltaker på kurs, Samarbeid
Berget
til hvordan jobbe med om tilrettelegging av
smak, mat og råvarer
undervisningsbesøk
med barn
Norges sjømatråd/ Ragnhild Nøkland
Faglig oppdatering og Deltaker på kurs, Samarbeid
Fiskesprell
utvikling
om tilrettelegging av
undervisningsbesøk flere
ganger i året
Melk.no
v/Mona Bjelland
Faglig oppdatering og Samarbeid om tilrettelegging
utvikling
av årlige undervisningsbesøk
Deltakelse i disse bidrar til faglig oppdatering, utveksling av fagkunnskap med andre i UH-sektoren og
grunnskolen
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Navn: Hilde K. Mikalsen
Navn på nettverk

Sentrale medlemmer
(evt. kontaktperson for
nettverket/samarbeidet)
Physica education, Pål A. Lagestad
activity and health

Kort om hva
nettverket/samarbeidet
går ut på
Forskning på området
kroppsøving, fysisk
aktivitet og helse, i et
helseperspektiv

Hva er din rolle i
nettverket/samarbeidet?
Medforsker

Nettverket driver fram faglig videreutvikling
Navn: Stian Sundell Torjussen
Navn på
nettverk

Sentrale medlemmer (evt.
kontaktperson for
nettverket/samarbeidet)
James Lees, Karlstads
universitet

Kort om hva
Hva er din rolle i
nettverket/samarbeidet går ut nettverket/samarbeidet?
på
Transpeer
Et Erasmus+ prosjekt som
Prosjektpartner
dreier seg om karriereutvikling
blant forskere. Etablerer
kursopplegg gjennom
prosjektet som er relevant i
undervisningssammenheng.
Mye av opplegget vi lager i prosjektet kan også brukes på BLU. Spesielt øvingsformer og
undervisningsopplegg som kommer i tillegg til ren forelesning.

Navn: Mona R. Rosenlund
Navn på nettverk

Sentrale medlemmer
(evt. kontaktperson for
nettverket/samarbeidet)
Hypatia in preschool Crister Carlson

Alternative
læringsarena

Tove Anita Fiskum

realfagskommunene Geir Morten Oddebug

Kort om hva
nettverket/samarbeidet
går ut på
Utveksling av kunnskap
knyttet til teknikk og
matematikk i
barnehagen mellom 6
ulike land i Europa.
Utvikling av
rovdyrskolen

Hva er din rolle i
nettverket/samarbeidet?
Forsker

Utvikle
undervisningsopplegg i
matematikk. Samt forske
på effekten.
Underviser og forsker

Utvikling av
realfagskompetanse i
barnehage og skole
Alle samarbeid både nasjonalt og internasjonalt er direkte knyttet til studiene matematikk i
barnehagelærerutdanninga og etterutdanning. Studenten får ta del i helt ny kunnskap utviklet på
feltet og kan også delta inn i prosjektene med bacheloroppgaver og andre utviklingsprosjekt i
barnehager.
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Navn: Cathrine Bjerkenes
Navn på nettverk

Sentrale medlemmer (evt.
Kort om hva
Hva er din rolle i
kontaktperson for
nettverket/samarbeidet nettverket/samarbei
nettverket/samarbeidet)
går ut på
det?
Anka Ryall, emerita, Kvinnfors Har gitt ut bok om
Stipendiat
ARCMOD
k, UiT
litteratur om/fra Arktis.
Heidi Hansson, Umeå
Forskning knyttet til
forskningsmedlem
Arctic Children´s Litera universitet
barnelitteratur om/fra
ture
Arktis
Hallvard Kjelen, Nesna, Nord Litteraturvitenskapelig og Forskningsmedlem
Litteratur og læring i universitet
didaktisk forskning om
nord
litteratur i lærer- og
barnehagelærerutdanning
ene.
Forskningen knyttet til disse nettverkene kommer studentene til gode ved at jeg kan bruke egen og
andres forskning som eksempler i de ulike emnene og ved at jeg i kraft av å delta i didaktisk og
litteraturvitenskapelig forskning tilegner meg ny kunnskap på feltet. Den mest aktive
forskningsgruppen «litteratur og læring i nord» skal blant annet jobbe frem en bokutgivelse i
fellesskap, samt avholde minst en konferanse i løpet av 2020.
Navn: Even Næss
Navn på
nettverk

Sentrale medlemmer (evt.
kontaktperson for
nettverket/samarbeidet)
Faglig ansatte ved Nord.

Kort om hva
Hva er din rolle i
nettverket/samarbeidet går ut nettverket/samarbeidet?
på
Felles faglig utvikling, og
Medlem
KRLE
samarbeid.
Samarbeidet bør kunne bidra til at vi får utnyttet den beste kompetansen på de enkelte emnene.
Navn: Kristin Lauritsen
Navn på nettverk

Nordic Migration

Sentrale medlemmer (evt.
kontaktperson for
nettverket/samarbeidet)
Berit Berg

Kort om hva
nettverket/samarbei
det går ut på
forskingsformidling

Hva er din rolle i
nettverket/samarbeid
et?
Tidlegare fast medlem

Research
Norsk antropoligisk foren Elisabeth Fosseli Olsen, styrel -«ing
eiar

medlem

Tidlegare: Learning
Hanna Ragnarsdottir, Univ. I Forsking og formidlin Medlem, forfattar
Spaces for inclusion and Reykjavik
g
social justice
SAIRCY

Antoinette Gagné, OISE, Univ. Forskiong og formidli forskingsassistent
of Toronto
ng
Forskinga handlar om kulturelt og språkleg mangfald, og blir brukt i undervisninga.
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Navn: Pauliina Maapalo
Nafol/Nasjonal
forskerskole for
lærerutdanning.
Forskerskolen

AnnaNafol er meget sentral i forhold til
Jeg har vært deltaker i Kull 6 der de
Lena Østern byggingen av forskernettverk innen
fleste deltakere nå begynner å bli
Kari Smith lærerutdanningen på tvers av Norge og ferdige med sine avhandlinger.
internasjonalt. Jeg har via Nafol deltatt i
flere nasjonale og internasjonale
konferanser der læring på ulike nivå
i utanningssystemet er tema.
Jeg har deltatt i noen konferanser
og også presentert paper. Det har
lenge vært en pause for
meg pga arbeidet med
Dette nettverket har vært og vil fortsatt avhandlingen men nå skal jeg delta i
være viktig i forhold til utviklingen av neste konferanse i Bergen der
Nettverk for
Merete
faget kunst og håndverk på forskjellige tematikk er bærekraft.
formgivning, kunst Hassel
nivå i utdanningen. «Nettverk for
og håndverk i
formgiving, kunst og håndverk er et
universitets- og
faglig nettverk for ansatte i universitet
høgskolesektoren.
og høgskolesektor i BLU, GLU,
faglærerutdanning og PPU innen
formgiving og kunst og håndverk. Et
viktig mål med nettverket er blant
annet å spre forskning og dele
praksiserfaringer.» ( hentet fra
nettadressen: https://kunstkultursente
ret.no/forskning-og-utvikling/nettverkfor-formgiving-kunst-og-handverk/)

Timo Jokela, Relevant med tanke på utanning/læring Jeg har vært med å skape
Asad nettverk
Lapland Uni i nordområdene. Spesielt bærekraft i og fasilitere det første
(The arctic sustainabl versity,
nordområdene er i fokus (forstått som samarbeidsprosjektet med Asad på
e design and
Rovaniemi sosial, økologisk, kulturell og
Nesna og fungert som en
art network)
økonomisk bærekraft)
kontaktperson mellom
barnehagene og skolene i et stort
prosjekt der nesten alle barn med
mer. på Nesna tok del i. i tillegg har
jeg deltatt i seminarer og hatt sist et
framlegg og
en utsilling på Asadkonferanse på
Nesna. Pga. Doktorgradsarbeidet
har jeg ikke vært så veldig aktiv i
noen år. Nå kommer jeg til å delta
forhåpentligvis på forskjellige måter
i nettverksarbeidet.

Det er naturlig at en kontinuerlig intensivert intra-aksjon med det som foregår på feltet er med å gi
drivstoff og nye innsikter for underivsning og læring. Det som jeg med fordel kunne gjort er å trekke
studentene mer aktivt i noen av nettverk slik at de kan delta mer direkte, mer eksplisitt. Studentene
burde mer aktivt vært tatt med på konferanser og få muligheten til å presentere og delta i arbeidet
på forskjellige måter.
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Navn: Karin Stoll
Mette Gårdvik,
ASAD (UArctic) Herminia Din,
Timo Jokela,
Glen Couts

Arctic sustainable art and
Veldig aktiv medlem,
design education.
var medarrangør (med (Mette
Tverrfaglig undervisning I
Gårdvik og Wenche Sørmo) av den
kunst og håndverk og naturfag internasjonale
nettverkskonferansen Relate Nort
h 2018 ved Nord universitet
Nesna
Den naturlige
Eldi Scheie ved Regionkontaktmøter hvor vi 15% stilling som regionkontakt
skolesekken
naturfagsenteret utvikler didaktikken innenfor
utdanning for bærekraftig
utvikling og didaktisk verktøy.
Planlegging av det faglige
innholdet av regionmøter.
Arrangering og gjennomføring
av regionmøter
med deltakerskolen. Besøk av
deltakerskolene
Oppdatering på UBUforskning
Forskningsgrupp Wenche Sørmo Se CV
Bidra med forskning og utvikling
e «stedsbasert (leder)
(se Cristin rgistreringer)
læring og
Mette Gårdvik
utdanning for
(medlem)
bærekraftig
utvikling»
Forskning og utviklingsarbeid som tar utgangspunkt i egen undervisning blant annet med studenter.
Relevant oppdatering på pedagogikk og fagdidaktikk innenfor tverrfaglighet, stedsbasert læring,
uteundervisning og utdanning for bærekraftig utvikling som igjen anvendes i undervisning og
veiledning av studenter.

Navn: Anne Lise Wie
Bamse-skogen

Nordplus

Signe Agnete Hansen, Et utviklingsprosjekt
gjennomført med BLU17
Yvonne Langfors

Faglærer og forsker

Peter Abrahamsen,
Mette N Christensen,
Violeta Kamantauskien
e

Jeg er den
norske koordinatore
n og faglæreren.

I will be everything Kristin Jørgensen og
Tina Ditlefsen,
…
Nordland Teater

Barnehagelærerutdanninger i
Norge, Sverige, Danmark,
Finland og Litauen tar
med studenter til et årlig ukes
intensivkurs
Prosjektet I will be everything …
er finansiert av Creative
Europe Culture Program.
Partnere er teaterinstitusjoner
fra syv europeiske
land: Storbritannia, Polen,
Østerrike, Spania, Tyskland,
Norge og Danmark.

Jeg er med som
følgeforsker
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Gjennom Nordplusnettverket får våre studenter mulighet til å møte barnehagelærerstudenter fra
andre land og delta på kortvarig internasjonalisering. Dette er et tilbud som er bra, særlig for
studenter som på grunn av familie ikke har anledning til å reise ut et helt semester.
Gjennom IWBE deltar jeg på workshoper i skolene sammen med instruktør, det er en praksiserfaring
Navn: Bent Olsen
Navn på
nettverk

Sentrale medlemmer (evt. Kort om hva
Hva er din rolle i
kontaktperson for
nettverket/samarbeidet går nettverket/samarbeidet?
nettverket/samarbeidet) ut på
Seminarer med tekstlesning Leder
Den praktiske
og presentasjon av forskning
sansen
(master og Ph.d.)
Kim Esmark
Forskningsformidling,
Deltaker (en blant flere
HEXIS
seminarer, publisering av
norske representanter)
internasjonalt tidsskrift
PRAXEOLOGI Karin Anna Petersen, UiB Seminarer, publisering av
Deltaker
internasjonalt tidsskrift
Alle samarbeidene er relevante for den samlede barnehagepedagogiske sektoren og omhandler a)
profesjonspraksis, b) profesjonsutdanning og c) vitenskapelig forskning, inklusive samspillene a, b og
c imellom.

§2-3(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet
ha relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet.
De fleste av faglærere i pedagogikk er utdannet førskolelærere og har arbeidet som pedagogiske
lederer og praksislærere i barnehager. Det gjelder Kristin Fløtten, Merethe Olsen, Tove Ingebrigtsen,
Anne Grethe Baustad, Ellinor Myrvang, Nina Engesvik, Karen Hjort, Martine Juliussen Sletten, Signe
Agnete Hansen, Yvonne Melodie Langfors. Også studielederne Kathrin Olsen, Joran Langvik, Elin Børve
og faggruppeleder Ann Gøril Hugaas et utdannet førskolelærere og har arbeidet som praksislærere i
barnehager.
Alle de vitenskapelig tilsatte i barnehagelærerutdanningen har oppfølging av studentene i praksis, i et
omfang på om lag 15% av tidsressursen som er gitt til emnet. Gjennom samhandling med praksisfeltet
har faglærerne opparbeidet kunnskap om praksisfeltet. Faglærernes deltakelse i praksisoppfølging
skjer innenfor det kunnskapsområdet faglærer underviser og veileder studentene.
Studentene gjennomfører 100 dager obligatorisk praksis i løpet av studiets tre år, hvor vi hovedsakelig
engasjerer praksislærere i barnehagen, som har veilederkompetanse tilsvarende 30 studiepoeng.
Gjeldende praksisavtale legger føringer for at ved mangel av formell veiledningskompetanse, skal dette
tas innen 2 år. Nord universitet tilbyr veiledningsstudier innen pedagogikk og mentorutdanning.
Studiene i veiledning følger retningslinjene og de veiledende rammene for studiene
Kunnskapsdepartementet anbefaler. Løpende oppdatering og kunnskap om hva som skjer i
barnehagen ivaretas først og fremst gjennom et tett samarbeid mellom utdanningsinstitusjonen og
praksisfeltet. Gjensidig informasjonsutveksling mellom faglærere og praksislærere skjer før, under og
etter hver enkelt praksisperiode, gjennom hele studiet.
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Dette samarbeidet utøves gjennom praksislærerseminar, praksismøter i barnehagen og
veiledningsgrupper. Her planlegges, forberedes og evalueres hver enkelt praksisperiode. Det gis
informasjon om studiet, om de ulike kunnskapsområdene og de ulike læringsutbyttene. Ide – og
erfaringsutveksling mellom praksislærere anses også for å være en viktig faktor for å ivareta og
videreutvikle kvaliteten på praksis, og som har stor betydning for studenten. Gjennom fagdager og
kurs vil praksislærer ha mulighet til å styrke og videreutvikle ny kunnskap innenfor de ulike
kunnskapsområdene. I løpet av praksisperioden gjennomføres det møter i praksisbarnehagen, hvor
faglærer, student og praksislærer møtes til refleksjon og dialog. Her er studentens læringsutbytte,
praksisoppgaver og trivsel i fokus. Hvert 4. år sendes det utlysning ut til alle barnehager i regionen om
å søke å bli en praksisbarnehage. Praksisbarnehage velges ut fra kriterier fastsatt av Nord universitet.
Barnehagelærerutdanningen jobber aktivt ut imot og sammen med praksisfeltet gjennom bidrag på
kursdager, foreldremøter og andre utviklingsprosjekt som barnehagene jobber med. Nord Universitet
gjennomfører en løpende vurdering av praksis der studentenes tilbakemelding tillegges vekt.
Universitetets faglærer iverksetter veiledningstiltak hvis behov.
Strategien Kompetanse for fremtidens barnehage
https://www.regjeringen.no/contentassets/7e72a90a6b884d0399d9537cce8b801e/kompetansestra
tegi-for-barnehage-2018_2022.pdf skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis
gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Det er store variasjoner i kvaliteten i
barnehagetilbudene. Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling er et av flere
virkemidler som skal sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Den regionale
ordningen for kompetanseutvikling skal stimulere til godt samarbeid mellom
barnehagemyndighetene, barnehageeiere, universiteter og høgskoler, fylkesmennene og andre
aktører. Universitet- og høgskolesektoren skal delta i drøfting av kompetansebehov og utvikling av
målrettede kompetanseplaner. Det utvikles partnerskap mellom barnehage/barnehageeier og UHinstitusjon, og intensjonen ar at samarbeidet bidrar til gjensidig kompetanseutvikling av kunnskap og
erfaringer mellom aktørene. Barnehagelærerutdanningen i Nord universitet samarbeider med
barnehager og barnehageeieren i Nordland og Trøndelag. Dette samarbeidet gjennom partnerskap om
regional kompetanseutvikling vil styrke både faglæreres og praksisvellederes kompetanse om kvalitet
i barnehage og barnehagelærerutdanning.

NAVN

RELEVANT ERFARING/KUNNSKAP FRA PRAKSISFELTET

Kathrin
Olsen

PhD prosjektet mitt tar utgangspunkt i praksis, og jeg tilbrakte til sammen 3
måneder i praksis i perioden.
Jeg har samarbeid med tidligere kolleger fra Barne- og ungdomspsykiatrien, og
deltar i drøftinger med dem som handler om det spesialpedagogiske feltet.
Som studieleder samarbeider jeg med praksisfeltet og prøver å utvikle hvordan vi
samhandler med praksisfeltet, i forhold til gjensidighet og medvirkning
(partnerskapsprinsipp).

Roar
Tromsdal

Jeg arbeidet en kort tid i barnehage under min studietid, men har ellers kun
kontakt med praksisfeltet gjennom barnehagelærerutdanningens
praksisbarnehager.

Kristin
Fløtten

Kontakt med barnehagefeltet for samarbeide i undervisning og utvikling. Har faste
fagpersoner som vi har gleden av å kunne trekke inn i undervisning år etter år.
Omfatter språk, ledelse, sorg – og krisearbeid, mangfold, samiske tema,
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profesjonen. Dette nettverket har jeg delvis ‘hatt med meg’, delvis er det etablert i
sammenheng med «mangfold» og samiske tema.
Arbeider dessverre ikke i barnehage lenger. Var i barnehage fra 1973 til 1993,
førskolelærer fra 1977, styrer fra 1978.
Knut L.
Hansen

Har yrkeserfaring fra barnehage og friluftsskole for barn. Jobber til daglig i den
frivillige idretten med tiltak og aktiviteter rettet mot barn. Har samarbeids
tilknytning til Polarsirkelen Friluftsråd. Og deltar i prosjekt med Friluftsrådene på
Helgeland om utvikling/kartlegging av ferdigheter/muligheter og sikkerhet i
forbindelse med svømmeopplæring og livredning i havet.

Linda Helen
Haukland

Har kontakt med praksisfelt og -lærere jevnlig,

Leonie
Johann

Eksempel: Jeg har ikke så mye erfaring fra praksisfeltet. Jeg er ikke utdannet lærer.
Erfaringen jeg har der er gjennom tett oppfølging av studentene i sine praksisskoler og -barnehager, felles prosjekt med barnehager, samt et lite FoU prosjekt i
barnehagen. Jeg har i tillegg undervist barn i naturfaglige kurs i regi av
Forskerfabrikken og FIRST Scandinavia. I lys av PhD prosjektet mitt vil jeg har tett
kontakt med praksisfeltet.

Tor-Helge
Allern

har jevnlig kontakt med praksisfeltet gjennom studiet og oppfølging av studenters
praksis.

Tove
Ingebrigtsen

Erfaring fra barnehage som ped.leder og styrer.
Erfaring fra skole som lærer 1.-4.klasse.
Erfaring fra skole (1-10)/ressursteam som pedagog. Stillingen omfattet veiledning
og støtte til skoler/lærere/foreldre og elever som av ulike grunner slet med å gi
enkeltelever og grupper av elever et forsvarlig skoletilbud.
Kunnskapen holdes oppdatert med kontakt med barnehagen gjennom oppfølging
av studenter i praksisperioder og gjennom kontakt i forbindelse med forskning
(intervjuer, møter med både barnehagelærere og grunnskolelærere)
Systematisk kontakt med barnehager gjennom oppfølging av studenter i praksis.

Carl Ruben
Ærø
Martin
Samuelsson

Flera års erfarenhet från vägledning av studenter på bachelor och master-nivå i
pedagogik vid UIB och HVL.
Flera års erfarenhet från arbete i bofelleskap för personer med speciella behov.
Flera års erfarenhet med arbete från barn och ungdomsidrott som tennisinstruktör
och innebandytränare.

Astrid
Svendsen

Har jobbet som styrer i 2 barnehager i tilsammen 9 år. Har hatt systematisk kontakt
med praksisfeltet i alle år jeg har jobbet som faglærer (som veiledende faglærer) i
utdanningen siden 1993 og spesielt de siste 2 årene som faglig leder for praksis.

Kathrine
Moen

Hospiteringsopphold i barnehage
Flere FoU-arbeid både i forbindelse med etikk og med kulturelt mangfold i
barnehagen med observasjoner, intervju, personalmøter og fagdager i barnehagen.
Veiledning mot praksisfeltet både for studenter og praksislærere.
Forelesning på foreldremøter og intervju med foreldre i barnehager.
Forskningsopphold med observasjon i barnehager høsten 2017

Solveig
Åsgard
Bendiksen

Den nevnte kunstpedagogiske erfaringen knyttes opp mot praksisbesøk av
studenter i barnehagepraksis to ganger i året, og oppdateres gjennom faglige
forberedelser, praksisoppgaver og kontakt med praksislærere i en rekke regionale
barnehager over flere tiår. Noen av praksislærerne fungerer som
referansepersoner i undervisninger, mens andre er deltakere i mitt phd-prosjekt.
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Margrete
Regine
Hartman

Jeg har erfaring fra ulike utviklings- og kompetanseprogram, hvor vi er i nær
kontakt med feltet. Bl.a. Gode skoleeiere (Absolutt Nord), Kompetanse for
mangfold. Jeg har også gjort en del forskningsarbeid ute i feltet. Praksisbesøk hos
studenter gir også et innblikk i barnehagen som institusjon.

Ingvild
Mestad

Min erfaring fra praksisfeltet er først og fremst oppfølging av studenter som er i
praksis.

Irene
Løstegaard
Olsen

Erfaring fra undervisning på førskolelærerutdanningen/BLU gjennom 10 år.
Praksisbesøk
Kontakt med barnehagelærere i barnehagene gjennom praksis
Studenter som er i arbeid tilfører mye erfaring gjennom samtaler i undervisninga
og skriftlige arbeider
Feltarbeid i barnehagen
Mor til to barn på hhv 1,5 og 4 år – begge går i barnehage

Merethe
Olsen

Har erfaring som førskolelærer 1992-2008. Kontakten med fagfeltet opprettholdes
naturlig gjennom kontakt på fritiden med fagpersoner. Jeg er også ute på
praksisbesøk når studentene er i praksis. Høsten 2018 besøkte jeg bort i mot alle
praksisbarnehager som studentene i BLU2 campus og BLU2 samling hadde sin
praksis i.

Bjørg
Solveig
Fretheim

Erfaring fra arbeid i barnehage, samt hjelpetjeneste (barn og unge) i kommune.
Bred erfaring med foreldreveiledningskurs og veiledning av barnehageansatte
gjennom De utrolige årene, et forebyggingsprogram som en del kommuner er
tilknyttet.(sertifisert som gruppeleder, veileder og vært i mentoropplæring)
Flere utviklingsarbeid gjennomført i forbindelse med arbeid i kommune.
FOU arbeid i forbindelse med ABLU studenter og dens læringsarenaer.
Veiledning mot praksisfeltet både studenter og praksislærere.
Forelesning/veiledning i barnehagen, foreldre og personalmøter.

Karen Hjort

Jeg har arbeidet som pedagogisk leder og styrer i barnehage i tilsammen 20 år. Jeg
har deltatt i et lokalt utviklingsarbeid i en barnehage, jeg har arbeidet i. Jeg har
deltatt på kurs og konferanser som angår de temaene jeg underviser i. Jeg har vært
hospitant i en 7 – klasse, i barneskolen i et halvt år.

Anne Grethe
Baustad

Ca. 20 års erfaring fra barnehage; hhv 10 år som styrer og 10 år som pedagogisk
leder.
Siden 2012 opplæring/pilotering verktøy/egen forskning/feltarbeid i barnehager i
Nederland, USA og Norge. Innsyn i mange ulike praksiser fra barnehageverden i
inn- og utland.
Vil gjerne fortsette med praksis- og profesjonsrettet forskning, gjerne
aksjonsforskning/utviklingsarbeid i samarbeid med praksisfeltet.

Martine J.
Sletten

Det er relativt kort tid siden jeg jobbet i barnehage og har dermed mye fersk
erfaring med arbeid i barnehage. Med interesse for hva som skjer i barnehagene
bruker jeg gjerne barnehager jeg kjenner til for inspirasjon til ulike tema jeg
underviser i.

Pål F. Moa

Ingen utover praksisbesøk i barnehage som en del av arbeidsoppgavene.

Ivar F. Moa

Ingen utover praksisbesøk i barnehage som en del av arbeidsoppgavene.

Grete M.
Grande

Har tidligere undervist i grunnskolen i 25 år. Følger nå opp studenter ute i praksis.

Elin Børve

Erfaring fra arbeid i barnehage, samt hjelpetjeneste (barn og unge) i kommune.
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Bred erfaring med foreldreveiledningskurs og veiledning av barnehageansatte
gjennom De utrolige årene, et forebyggingsprogram som en del kommuner er
tilknyttet.(sertifisert som gruppeleder, veileder og vært i mentoropplæring)
Flere utviklingsarbeid gjennomført i forbindelse med arbeid i kommune.
FOU arbeid i forbindelse med ABLU studenter og dens læringsarenaer.
Veiledning mot praksisfeltet både studenter og praksislærere.
Forelesning/veiledning i barnehagen, foreldre og personalmøter.
Anne S.
Trandem

Jeg har hospitert ei uke i en barnehage, har gjennomført noe FOU-arbeid hvor jeg
har intervjuet barnehageansatte og observert i barnehage. Jeg er i kontakt med
praksisfeltet gjennom flere besøk i barnehage i forbindelse med praksisveiledning.
Jeg har også kontakt med personer fra praksisfeltet som benyttes i undervisning.

Hilde K.
Mikalsen

Min kontakt med praksisfeltet er begrenset. Hovedvekt av min undervisning er
knyttet til kroppsøvingslærerutdanning og skole. Jeg vurderer likevel denne
kontakten som relevant for barnehagevirksomheten, i og med at det
pedagogiske/didaktiske arbeidet i skole og barnehage har flere krysningspunkt.

Nina K.
Engesvik

Jeg har arbeidet i barnehage som pedagogisk leder i 24 år, derav 2 år som daglig
leder. Har jobbet aktivt med den faglige utviklingen i barnehagen, gjennom
utviklingsarbeid og prosjekt.
Jobbet som praksislærer ved Hint.
Mastergrad knyttet til barnehagelærerens kompetanse.

Mona R.
Rosenlund

Har systematisk kontakt med barnehager både som rådgiver/kurstilbyder/i
nettverksarbeid, praksisoppfølging av studenter og FoU arbeid med observasjoner
og intervju.

Karin Kippe

Jeg har siden 1991 hatt oppfølging av studenter i praksis. Jeg har også gjennomført
prosjektet «Barnehageansattes fysiske aktivitet» i 2013 som resulterte i følgende
publikasjon:
file:///C:/Users/01700204/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8we
kyb3d8bbwe/TempState/Downloads/10.11648.j.sjph.20160403.12%20(1).pdf

Cathrine
Bjerkenes

Jeg fulgte opp ca. 35 studenter i praksis dette semesteret, og besøkte i den
anledning et titalls barnehager samt samtalte med praksislærere og ansatte i
barnehagene. Gjennom praksisoppfølging hvert semester vil kontakten med
praksisfeltet opprettholdes. Jeg har dessuten 3 barn i barnehagealder, noe som
gjør at jeg er i daglig kontakt med barnehagen de går i. I kraft av jobben som
universitetslektor ved barnehagelærerutdanningen benytter jeg flere ganger i uka
anledningen til å samtale med styrere og pedagoger i barnehagen om temaer som
ikke nødvendigvis omhandler egne barn.

Janne Vik
Lossius

Erfaring fra arbeid i grunnskole fra 1-10. trinn
FoU- arbeid i barnehagen knyttet til Bodø piloten

Yvonne Mel
ody Langfors

Har tidligere erfaring som leder for oppvekstsenter (barnehage og skole), og som
kommunal tilsynsansvarlig for barnehage og skole; tils. Ca 11 år. Har også vært
faglig leder for praksis i BLU fram til nå.

Even Næss

Årlige samtaler med studenter og praksislærere, og noen ganger faglige møter med
praksislærere.

Anne K.
Hundal

Har ingen egen erfaring fra arbeid i barnehage, men har vært kontaktlærer på 1.
trinn i grunnskolen.
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Mette
Gårdvik

Arrangerer jevnlig fagdager for lærere/barnehagelærere med fokus på stedbasert
læring og utdanning for bærekraftig utvikling.
Gjennomfører undervisning og samle inn empiri til forskning i barnehager og skoler
hvor jeg prøver ut og forsker på min egen undervisning.
Jeg var over en femårsperiode styremedlem/styreleder i Rødstua Barnehage
Nesna.

Elisabeth
Evjen

Jeg jobbet ett år i barnehage, 1989-1990.

Signe A.
Hansen

Jeg har arbeidet som styrer og avdelingsleder i barnehager i 9,6 år før jeg begynte
å undervise i utdanningen. I forbindelse med hovedfagsarbeidet mitt var jeg ute i
en barnehage delvis sammenhengende i ca 6 måneder.

Kontakten med praksisfeltet har stort sett vært i forbindelse med egne barn i
barnehagen og gjennom praksismøter med praksislærere og studenter på førskole
og barnehagelærerutdanninga.

Med undervisning i pedagogikk i førskolelærerutdanning har det vært mye
oppfølging av studenter i praksis og på den måten holdt meg oppdatert om hva
som skjer i barnehage. I forbindelse med Phd – kurset var jeg ute i barnehager og
intervjuet styrere og praksislærere.
Gunnar
Mikalsen
Kvifte

Nytilsett, arbeider med å opparbeida meg kompetanse på desse felta.

Kristin
Lauritsen

Eg har forska på barnehage, men har eiga pedagogisk erfaring frå grunnskole,
folkehøgskole og høgskole/universitet.

Ellinor
Myrvang

Lang praksis fra ulike stillinger knyttet til barnehagen. Vært styrer, pedagogisk leder
og erfaring fra spesialpedagogiske stillinger. Jeg har erfaring fra ulike typer
barnehager, private barnehager, offentlige barnehager, små barnehager, store
barnehager. Jeg har erfaring med søskengrupper og aldersdelte barnegrupper.
Gjennom uformelle nettverk har jeg fremdeles nær kontakt med praksisfeltet og de
diskusjonene som foregår der.
Jeg har relevant arbeidserfaring fra arbeid i barnehage. I perioden 01.08.1997 01.08.2005 har jeg jobbet i Nesna kommunale barnehage både som tospråklig
assistent og vikar i varienrende grader (timer i uke).

Pauliina
Maapolo

Morten
Mediå

Nå, de siste årene, er det selve profesjonspraksisen og spesielt praksisbesøkene
samt opplegg der barn og barnehagelærere kommer til universitetet/avdeling
Nesna som gjør at et systematisk kontakt opprettholdes. Tidligere har jeg i tillegg
vært med å organisere seminarer der barheagelærere og ateljeristaer har deltatt i
slik at Reggio Emilias pedagogiske filosofi blir belyst og aktivt arbeidet med.
Jeg har jobbet et år i skolen, jeg er på praksisbesøk på skoler og barnehager hvert
år. Jeg har hatt flere FOU-samarbeid med ulike skoler de siste 5 årene.

Snorre
Sivertsen

Jeg har jevnlig kontakt med praksisfeltet gjennom studiet og oppfølging av
studenters praksis.

Karin Stoll

Arrangerer jevnlig fagdager for lærere/barnehagelærere med fokus på stedbasert
læring og utdanning for bærekraftig utvikling.
Gjennomfører undervisning og samle inn empiri til forskning i barnehager og skoler
hvor jeg prøver ut og forsker på min egen undervisning.
Arrangerer regionsamlinger og besøker deltakerskoler i den naturlige skolesekken
hvor jeg møter praksisfeltet for blant annet erfaringsutveksling.
Høst 2016 ble jeg oppnevnt som medlem i kjerneelmentgruppa for naturfag i regi
av Utdanningsdirektoratet. Målet med dette arbeidet var å utarbeide et forslag til
hva som er kjerneelementer og prioriteringene i naturfaget. Disse skal prege
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Ole P.
Vestheim
Anne L. Wie
Joran
Langvik

Hilde
Gabrielsen

innholdet og progresjonen i de nye læreplanene for grunnskolen. Innholdet i dette
arbeide er meget relevant også for barnehagelærerutdanningen.
Har arbeidet i barnehage og grunnskole. Er stadig på praksisoppfølging i ulike
studier. Sitter som varamedlem i Utdanningsforbundet Levanger.
Jeg har hatt flere hospiteringsopphold i barnehager, jeg har besøkt barnehager i
andre land og jeg har gjennomført forskning på barnehagens arbeide.
Min er faring fra praksisfeltet, skriver seg tilbake til den tiden da jeg selv arbeidet
som pedagogisk leder i barnehagen. Nå brukes min erfaring og kompetanse fra
utdanning til å samarbeide med praksisfeltet innenfor
barnehagelærerutdanningen. Dette er en gjensidig læringsprosess, i og med at mitt
arbeid også vil omhandle Regional kompetanseutvikling i barnehager på Helgeland.
Jeg har vært praksisveileder for studenter, og har gjennom praksislærermøter og
ved besøk i barnehagen, fått god kjennskap til praksisfeltet. Jeg har hatt tett
oppfølging av studenter i samarbeid med ulike barnehager og praksislærere.
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Innledning
«Praksishåndbok – barnehagelærerutdanning, heltid» er et informasjonshefte om praksis i
barnehagelærerutdanningen for studenter, praksislærere og styrere/enhetsledere ved
praksisbarnehager og faglig tilsatte ved Nord universitet.
Det er et arbeidsdokument som beskriver ansvar, roller og arbeidsmåter når det gjelder
forberedelser, gjennomføring og etterarbeid av praksis.
Praksis skal bidra til kontinuitet, sammenheng og progresjon. Studenten skal utvikle seg fra å
være student til å bli en profesjonsutøver med barnehagefaglig handlingskompetanse.
Praksis må derfor ha økte forventninger og krav til studenten gjennom studieforløpet.
I barnehagelærerutdanningen / heltid har praksis et omfang på minimum 100 dager hvor av
75 dager skal gjennomføres de to første årene med 70 dager i barnehage og 5 dager i
1.klasse i grunnskolen. De resterende 25 dagene skal avvikles i 3. studieår i forbindelse med
kunnskapsområdet «Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid» med 15 dager og i
fordypningsfaget med 10 dager.
I praksis skal studenten øves i å reflektere over både hvordan teori og praksis samspiller og
hvilke etiske utfordringer barnehagehverdagen kan by på.
Praksis er en arena hvor studenten skal få anledning til å gjøre erfaringer og reflektere over
egne forutsetninger som barnehagelærer. Gjennom et bevisst forhold til danning som
begrep og å ha danning som intensjon, skal praksislærer legge til rette for at praksis kan
utgjøre en del av studentens danningsprosess inn mot barnehagelæreryrket.
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Organisering og omfang av praksis i det enkelte studieår.
Gjelder ny studiemodell / 1 BLU h 2019
Studieår Semester Omfang

Type praksis

Kunnskapsområde

1.år:

Høst

15 dager

Barnehagepraksis

Barns utvikling, lek og læring
(BULL)
Samfunn, religion. Livssyn og
etikk (SRLE)

1.år:

Vår

20 dager

Barnehagepraksis

Barns utvikling, lek og læring
(BULL)
Samfunn, religion. Livssyn og
etikk (SRLE)

2.år:

Høst

15 dager

Barnehagepraksis

5 dager

Grunnskole/
Barnehage

Språk, tekst og
matematikk(STM)
Natur, helse og bevegelse(NHB)

2.år:

Vår

20 dager

Barnehagepraksis

3.år:

Høst

10 dager

Barnehagepraksis

3.år:

Vår

15 dager

Barnehagepraksis

Natur, helse og bevegelse(NHB)
Kunst, kultur og kreativitet
(KKK)
Fordypning
Samarbeid, ledelse og
utviklingsarbeid(LSU)

Praksisbarnehager

Praksis gjennomføres til vanlig i de praksisbarnehagene som har en praksisavtale med Nord
universitet.
For at barnehager skal kunne være praksisbarnehager, er det en forutsetning at praksislærer
er utdannet barnehagelærer og har kompetanse som pedagogisk leder. Det er ønskelig at
praksislærer har arbeidet som pedagogisk leder/barnehagelærer i minst to år og har
veiledningskompetanse, minimum 30 studiepoeng.

Tildeling av praksisplass

Praksisadministrasjonen er ansvarlig for tildeling av praksisplasser. Praksisplassene
universitet benytter er knyttet til de barnehager der det er gjort avtale med barnehagens
eier. Studenter kan ikke gjennomføre praksis i barnehager der de selv har eller har hatt et
ansettelsesforhold, der de har egne barn eller der de har nære relasjoner til barn eller
ansatte. Dette er pga. habilitetshensyn.
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Studenter kan ikke være vikar i en praksisbarnehage hvor de gjennomfører en eller flere
praksisperioder.
Studenter ved samlingsbasert utdanning kan få tildelt praksisplass ut fra geografiske forhold,
så langt dette lar seg gjøre og uten at det går på bekostning av faglige og pedagogiske krav.

Politiattest

Alle studenter må levere politiattest for å ha rett til å delta i praksisopplæringen jf. forskrift
om opptak til høyere utdanning, kap. 6. Studenter som ikke har levert gyldig politiattest til
praksisstart, får ikke starte i praksis. Dette ivaretas av universitetet.
Politiattest leveres innen 15.september i første studieår.

Taushetsplikt

Studenter ved Nord universitet, er underlagt taushetsplikt i studiet (jf. Lov om universiteter
og høyskoler §4.6). Studenter har på lik linje med personalet i barnehagen taushetsplikt om
forhold knyttet til barna, barnas hjem og til forhold i barnehagen som han/hun blir kjent
med i praksisperiodene (Forvaltningsloven §13 og barnehageloven §20).
Skjemaet «Taushetsplikt i lærerutdanningene» fylles ut av studenten og leveres i
Servicetorget innen 15. september. Dersom det enkelte praksisstedet vil innhente særskilt
skjema gjeldende for dem, er studenten forpliktet til å skrive under på dette.

Ammetid

Studenter har rett til fri for å amme. Ammetid kommer i tillegg til ordinær arbeidstid.

Skader

Studenter som skader seg i praksis har normalt samme rettigheter som ansatte i barnehagen
og skal være dekt av praksisplassens yrkesskadeforsikring.
Det er viktig at Nord universitet får melding dersom en student skader seg i en
praksisperiode, og at barnehagen følger rutiner knyttet til skademelding til NAV når en
student i praksis blir påført skade som kan gi rett til yrkesskadedekning.
Her vises til lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 og lov om skadeserstatning av 13.
juni 1969.
UHR-rådet har fått utarbeidet dokumentet Veiledning: Forsikrings- og erstatningsrettslige
spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren
http://www.uhr.no/documents/Rapport_forsikring.pdf.
Lenke til lov om yrkesskadeforsikring: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-65

5

54/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor barnehagelærerutdanning - 18/03774-29 Reakkreditering 2019 - Bachelor barnehagelærerutdanning : Vedlegg 8 - Praksishåndbok

Arbeidstid og fravær for studenter i praksis
Arbeidstid
Studenten skal være i praksisbarnehagen 7 timer per dag i praksisperioden inklusive pauser
og veiledning. Studenten skal ikke regnes som del av grunnbemanningen. Studenten skal
være aktiv deltakende i det pedagogiske arbeidet, gis mulighet til å utføre oppgaver knyttet
til studiet, og ved behov kunne trekke seg tilbake for å reflektere sammen med kollegaer
eller notere i forbindelse med observasjonsoppgaver. Individuell planlegging, faglig
oppdatering og/eller planlegging med medstudenter, skal legges utenfor praksisdagen.

Planleggingsdager
I tilfeller der praksisperioden sammenfaller med planleggingsdager i barnehagen, er det
ønskelig at studenten deltar. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må studenten ta igjen denne
dagen som restpraksis.

Tilstedeværelse i praksis
Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis. Studenter må melde eventuelt fravær i
praksisperioden direkte til daglig leder /styrer eller praksislærer. Praksislærer fører oversikt
over fraværsdager og – timer på praksisstedet.
Dersom studenten får sammenhengende fravær ut over tre dager må dette dokumenteres
ved legeattest/sykemelding, som sendes praksisadministrasjonen.
Alt fravær må tas igjen så fort dette lar seg gjøre, slik at kravet om 100 % tilstedeværelse
oppfylles. Restpraksis skal tas igjen på undervisningsfrie dager. Dette organiseres mellom
student og praksissted og praksislærer informere praksisadministrasjonen. Hele dager med
fravær, skal tas igjen som hele praksisdager.
Ved betydelig fravær på grunn av sykdom skal faglig leder for praksis i samråd med
praksislærer, vurdere om studenten må ta igjen hele praksisperioden. I tilfelle kan den tas
igjen utenom ordinær praksis, så langt det er praktisk mulig og faglig forsvarlig. Men dette
kan medføre forsinkelser i studieforløpet.

Praksislærers fravær i praksis

Ved fravær av praksislærer over 20 % av praksisperioden, skal styrer/daglig leder gi beskjed
til praksisadministrasjonen. Styrer/daglig leder skal i slike tilfeller sørge for at funksjonen til
praksislærer blir ivaretatt.
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Møter og veiledning
Møtedeltakelse

Studenten skal sammen med praksislærer delta på møter (avdelings- /basemøter,
pedagogiske ledermøter, andre samarbeidsmøter, møter med foreldre/foresatte,
personalmøter, planleggingsdager og samtaler med foreldre/foresatte) i praksisbarnehagen
gjennom hele praksisperiode. Studenten skal delta på aktuelle møter også på kveldstid.
Studenten har ikke anledning til å opparbeide seg avspasering i løpet av praksisperioden.
Møter og temaer for møter studenten skal delta på må være relevante for studentens
praksis. Her må hensikten vurderes opp mot studentens kontinuerlige erfaring knyttet til
arbeid med barnegruppen. Praksislærer og eventuelt styrer / daglig leder, avgjør i samråd
med studenten, hvilke møter studenten skal delta i. Studenten kan permitteres fra deler av
møter dersom enkeltsaker tilsier det.
Studenten skal i løpet av alle praksisperioder gis mulighet til å forberede og presentere
innlegg i møter som tar utgangspunkt i det faglige arbeidet studenten utfører i praksis, som
for eksempel oppgaver, aktiviteter eller observasjoner. Studenten kan også gis erfaring med
å forberede og lede møter.

Praksisseminar

I forkant av praksis innkalles det til et obligatorisk praksisseminar på Campus/studiested der
studenter, faglærere og praksislærere møtes. Faglig leder for praksis innkaller og leder
praksisseminaret. Faglærere i KO har ansvar for forberedelse til praksis og oppfølging av
studenter i den enkelte praksisperiode.

Praksismøte i barnehagen

Sammen med studenten forbereder praksislærer praksismøte med faglærer i
praksisperioden. Praksislærere har ansvar for å lede møtet. Innholdet på møtet skal være
knyttet opp mot studentens praksisoppgaver og deltakelse i barnehagen.
Student skriver referat fra møtet.
Faglærer skriver kort rapport fra praksisbesøket som leveres faglig leder for praksis.

Veiledning i barnehagen

Praksislærer har ansvar for at veiledning gjennomføres. Studenten skal ha 2 timer veiledning
per uke. Ved to studenter gis det 3 timer til veiledning pr. uke. Veiledning kan foregå på ulike
måter; individuell veiledning, felles veiledning med to studenter på samme avdeling og som
gruppeveiledning for alle studentene i en praksisbarnehage.
7

54/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor barnehagelærerutdanning - 18/03774-29 Reakkreditering 2019 - Bachelor barnehagelærerutdanning : Vedlegg 8 - Praksishåndbok

Det forutsettes også at det foregår løpende veiledning i det daglige arbeidet mellom
praksislærer og student. Denne type veiledning vil inngå som en naturlig del av samarbeidet
mellom praksislærer og student.
Der det er behov for ekstra veiledning, må praksislærer dokumentere og sende innen
forespørsel til praksisadministrasjonen. Forespørselen kan ikke komme i etterkant.

Veiledningsgrunnlag

Det kreves at student og praksislærer er godt forberedt til veiledningssamtalen. Studenten
skal levere inn skriftlig veiledningsgrunnlag i forkant av veiledningen.
Veiledningsgrunnlag leveres til praksislærer minst en virkedag før planlagt veiledning.
Det skriftlige veiledningsgrunnlaget er et arbeidsredskap for praksislærer og student. Det er
et hjelpemiddel for å planlegge og for å forstå didaktisk arbeid. Ved å ta utgangspunkt i
studentens på forhånd innleverte veiledningsgrunnlag, skal praksislærer hjelpe studenten til
å reflektere over egne og andres planer og handlinger.

Roller og ansvar i praksis
Nord universitet
•
•
•
•

•
•
•

Faglærers arbeid med praksis i undervisningen og faglig arbeid knyttes til
læringsutbyttebeskrivelser for det enkelte kunnskapsområdet.
Faglærer skal gjøre seg kjent med studieplan og emnebeskrivelser for det aktuelle
studieåret.
Praksisseminar og tverrfaglige praksisforberedelser planlegges av faglærerne og
faglig leder for praksis.
Faglærer skal følge opp studentene i praksisperiodene. Det kan være;
o Praksismøter i praksisbarnehagen.
o Telefonmøter / Skype møter.
o Veiledningsmøter på campus/studiested.
 Faglærerne skriver referat fra dette møtet.
Faglærer kontaktes ved spørsmål knyttet til det faglige innholdet i arbeidskravet.
Faglig leder for praksis kontaktes for å få svar på spørsmål knyttet til praksis.
Faglig leder for praksis kontaktes dersom det er tvil om bestått praksis.
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Styrer /Daglig leder
•
•
•
•
•
•

•

•

Praksisopplæring planlegges som del av barnehagens virksomhet.
Styrer/daglig leder er ansvarlig for praksisopplæringen i barnehagen. Samarbeidet
reguleres av avtale mellom barnehagens eier og Nord universitet.
Styrer / daglig leder er forpliktet til å sette seg inn i emneplanene for det enkelte
studieår samt plan for praksis i barnehagelærerutdanningen.
Praksisbarnehagen legger til rette slik at den enkelte students praksis blir en lærings-,
erfarings- og utviklingsarena.
Styrer/daglig leder har ansvar for å gjennomføre samtale med student knyttet til
taushetserklæring og start/sluttsamtaler med studenten i alle perioder.
Ved praksislærers fravær skal styrer / daglig leder som ansvarlig for
praksisopplæringen i barnehagen, finne en veileder som følger opp studenten. Ved
fravær utover egenmeldingsperiode/sykemelding kontaktes praksisadministrasjonen
for å vurdere hvordan studentens praksisopplæring best kan ivaretas.
Praksisbarnehagen har ansvar for å holde seg oppdatert på frister for
videreutdanning i veiledning for eventuelle nye praksislærere og praksislærere som
mangler veiledningspedagogikk.
Delta på innkalte styrermøter på barnehagelærerutdanninga

Praksislærer
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Praksislærer er forpliktet til å sette seg inn i emneplanene for det enkelte studieår
samt plan for praksis i barnehagelærerutdanningen.
Praksislærer plikter å stille på møter som Nord universitet innkaller til.
Praksislærer forbereder seg til praksis ved å holde seg faglig oppdatert, sette seg inn i
praksisoppgavene og delta på praksisseminar.
Praksislærer setter seg inn i prosedyrer ved «tvil om ikke bestått praksis».
Praksislærer har ansvar for veiledning av studenten og tilbakemelding på oppgaver i
praksis. Ved manglende gjennomføring / godkjenning av oppgaver kontaktes faglig
leder for praksis.
Praksislærer fører oversikt over studentens fravær i praksis i henhold til regler for
fravær.
Praksislærer gir studenten løpende vurdering gjennom hele praksisperioden.
Faglig leder for praksis skal kontaktes dersom det er tvil om studenten står i fare for å
få ikke bestått praksis, eller det oppstår andre utfordringer underveis i praksis.
Praksislærer leder fellesmøter mellom faglærer, praksislærer og studenter i
praksisbarnehagen.
Praksislærer må bidra til at studentene kan få mulighet til å benytte
praksisbarnehagen til studiearbeid utenom de ordinære praksisperioder
(pedagogiske opplegg, innhente data til prosjektoppgaver og bacheloroppgaven).
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Student
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Deltakelse i obligatoriske praksisforberedelser i utdanningen; i det enkelte
kunnskapsområde, i tverrfaglige praksisforberedelser og på praksisseminar før
praksis.
Gyldig politiattest leveres før oppstart av 1. praksisperiode første studieår.
Studenten skal sette seg inn i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver,
emnebeskrivelser, tema og litteratur for det enkelte studieår.
Studenten skal orientere seg på praksisbarnehagens nettside(r) før praksisseminar.
Studenten skal sende et presentasjonsbrev til praksisbarnehagen før praksis starter.
Studenten skal utarbeide en praksiskontrakt hvor studenten utformer egne
læringsmål, sitt pedagogiske credo og forventninger til praksislærer /
praksisbarnehagen.
Studenten skal ha satt seg inn i bestemmelser angående fravær, arbeids- og studietid
i praksis før praksis starter.
Studenten skal gjøre obligatoriske praksisoppgaver.
Som framtidig leder har studenten spesielt ansvar for å informere avdelingens /
basens medarbeidere fortløpende om de oppgaver og det ansvar studenten har.
Studenten skal være nøye med at anonymitetsprinsippet ivaretas. Notater og
rapporter skal behandles slik at ikke uvedkommende får tilgang til dem.
Observasjoner er et internt arbeidsdokument og skal ikke være tilgjengelig for andre
enn student, praksislærer og faglærer ved universitetet.
Studenten skal gjennom selvstendig arbeid oppnå læringsutbyttet for den aktuelle
perioden.
Studenten skal gjennom praksisoppgaver, arbeidsoppgaver og veiledning, ha ansvar
for å utvikle bevissthet rundt hvordan det faglige innholdet i utdanningen integreres i
det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Vurdering
Midtveisvurdering

Praksislærer har ansvar for at det foretas en individuell midtveisvurdering. Den skal være
skriftlig og ta utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene og vurderingskriteriene.
Midtveisvurderingen skal inneholde en vurdering av studentens praksis og avklare
praksislærers forventninger for siste del av perioden. Av midtveisvurderingen skal det
fremgå om studenten ligger an til bestått eller ikke bestått.
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Sluttvurdering

Praksislærer vurderer studenten til bestått/ikke bestått.
Sluttvurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttene for praksis, og skal beskrive studentens
nivå og utvikling.
Hele arbeidskravet skal være godkjent for å få bestått praksis.
Vurdering av student skjer gjennom en samlet og felles vurdering fra praksislærer og
faglærer.

Ved tvil om studenten kan bestå praksis

Dersom det i løpet av praksisperioden oppstår tvil om studenten når læringsutbyttene som
er satt, og det er fare for at studenten ikke består praksis, skal praksislærer gi beskjed om
dette til faglig praksis leder ved Nord universitet snarest. Faglig praksisleder bistår
praksislærer i vurderingen, og praksislærer gir studenten skriftlig melding jf. Skjema « Tvil
om ikke bestått praksis».
I forskrift om eksamen står det i § 7-3, pkt. 7: Kandidater som ikke har bestått, avbrutt eller
har gyldig fravær fra praksis, må som hovedregel fremstille seg til ny praksis ved neste
ordinære gjennomføring.
Praksis må være bestått før studenten kan gå videre til neste studieår.
Ved ikke bestått praksis, vil studenten ha ett forsøk til for å få praksis bestått.
Studentene kan kun klage på vurdering av praksis ved formelle feil. Dette reguleres av
forskrift om eksamen.

Ikke bestått praksis.

Student som ikke består praksis får oppfølging av faglig leder for praksis.

Skikkethet.

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal
inngå i en helhetsvurdering av studentens teoretiske og praktiske forutsetninger for å kunne
fungere i yrket.
Hvis det er begrunnet tvil om studenten er skikket, skal det foretas en særskilt
skikkethetsvurdering.
Dersom det i løpet av praksisperioden oppstår tvil om en student er skikket for yrket, ta
kontakt med faglig praksisleder eller institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved Nord
universitet: Karin Anette Indbryn. Tlf. 74212375. Karin.a.indbryn@nord.no
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Etterarbeid av praksis
Etter endt praksis skal studenter og faglærere ha en felles oppsummering der studentene
evaluerer praksis og arbeider med aktuelle problemstillinger knyttet til erfaringer og
opplevelser fra praksisperioden. Alle faglærere har medansvar for og skal delta i
etterarbeidet.
Det vises til
Forskrift rammeplan barnehagelaererutdanning.pdf,
Nasjonaleretningslinjerbarnehagelaererutdanning.pdf, Forskrift om skikkethetsvurdering i
høyere utdanning, Avtale vedrørende øvingslærere i førskolelærerutdanningen, vedlegg2a.,
Retningslinjer for avtale mellom lærer-utdanningsinstitusjon og kommune/barnehageeier
om praksisopplæring i førskolelærerutdanningen, vedlegg 2bo, Forskrift om studier og
eksamen ved Nord universitet og Praksisavtalen mellom praksisbarnehagene og Nord
universitet.
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Innledning
«Praksishåndbok – barnehagelærerutdanning, deltid « er et informasjonshefte om praksis i
barnehagelærerutdanningen for studenter ved barnehagelærerutdanningen, praksislærere
og styrere/enhetsledere ved praksisbarnehager og faglig tilsatte ved Nord universitet.
Det er et arbeidsdokument som beskriver ansvar, roller og arbeidsmåter når det gjelder
forberedelser, gjennomføring og etterarbeid av praksis.
Praksis skal bidra til kontinuitet, sammenheng og progresjon. Studenten skal utvikle seg fra å
være student til å bli en profesjonsutøver med barnehagefaglig handlingskompetanse.
Praksis må derfor ha økte forventninger og krav til studenten gjennom studieforløpet.
I barnehagelærerutdanningen / deltid har praksis et omfang på minimum 100 dager hvor av
90 dager skal gjennomføres de tre første årene i barnehage. 5 dager praksis er knyttet til
temaet overgang barnehage – skole. De resterende 10 dagene skal avvikles høst 4. studieår i
forbindelse med fordypningsfaget.
I praksis skal studenten øves i å reflektere over både hvordan teori og praksis samspiller og
hvilke etiske utfordringer barnehagehverdagen kan by på.
Praksis er en arena hvor studentene skal få anledning til å gjøre erfaringer og reflektere over
egne forutsetninger som barnehagelærer. Gjennom et bevisst forhold til danning som
begrep og å ha danning som intensjon, skal praksislærer legge til rette for at praksis kan
utgjøre en del av studentens danningsprosess inn mot barnehagelæreryrket.
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Organisering og omfang av praksis det enkelte studieår
Gjeldende for ny studiemodell høsten 2019.
Studieår:

Semester:

omfang

Type praksis

Kunnskapsområde

1.år:

Høst

10 dager

Barnehagepraksis

Barns utvikling, lek og læring
(BULL)

1.år:

Vår

15 dager

Barnehagepraksis

2.år:

Høst

15dager

Barnehagepraksis

2.år:

Vår

15 dager

Barnehagepraksis

Barns utvikling, lek og læring
(BULL)
Samfunn, religion. Livssyn og
etikk (SRLE)
Samfunn, religion. Livssyn og
etikk (SRLE)
Natur, helse og
bevegelse(NHB)
Natur, helse og
bevegelse(NHB)
Språk, tekst og
matematikk(STM)

5 dager
3.år:

høst

15 dager

Barnehagepraksis
(med de eldste barna)
Barnehagepraksis

3.år:

Vår

15 dager

barnehagepraksis

4.år:

Høst

10 dager

Barnehagepraksis

Språk, tekst og
matematikk(STM)
Språk, tekst og
matematikk(STM)
Kunst, kultur og kreativitet
(KKK)
Samarbeid, ledelse og
utviklingsarbeid(LSU)
Fordypning

Praksisbarnehager

Praksis gjennomføres til vanlig i de praksisbarnehagene som har en praksisavtale med Nord
universitet.
For at barnehager skal kunne være praksisbarnehager, er det en forutsetning at praksislærer
er utdannet barnehagelærer og har kompetanse som pedagogisk leder. Det er ønskelig at
praksislærer har arbeidet som pedagogisk leder/barnehagelærer i minst to år og har
veiledningskompetanse, minimum 30 studiepoeng.

Tildeling av praksisplass

Praksiskontoret er ansvarlig for tildeling av praksisplasser. Praksisplassene universitet
benytter er knyttet til de barnehager der det er gjort avtale med barnehagens eier.
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Studenter kan ikke gjennomføre praksis i barnehager der de selv har eller har hatt et
ansettelsesforhold, der de har egne barn eller der de har nære relasjoner til barn eller
ansatte. Dette er pga. habilitetshensyn.
Studenter kan ikke være vikar i en praksisbarnehage hvor de gjennomfører en eller flere
praksisperioder.
Studenter ved deltid og ABLU kan få tildelt praksisplass ut fra geografiske forhold, så langt
dette lar seg gjøre og uten at det går på bekostning av faglige og pedagogiske krav.

Politiattest

Alle studenter må levere politiattest for å ha rett til å delta i praksisopplæringen jf. forskrift
om opptak til høyere utdanning, kap. 6. Studenter som ikke har levert gyldig politiattest til
praksisstart, får ikke starte i praksis. Dette ivaretas av universitetet.
Politiattest leveres innen 15.september i første studieår.

Taushetsplikt

Studenter ved Nord universitet, er underlagt taushetsplikt i studiet (jf. Lov om universiteter
og høyskoler §4.6). Studenter har på lik linje med personalet i barnehagen taushetsplikt om
forhold knyttet til barna, barnas hjem og til forhold i barnehagen som han/hun blir kjent
med i praksisperiodene (Forvaltningsloven §13 og barnehageloven §20).
Skjemaet «Taushetsplikt i lærerutdanningene» fylles ut av studenten og leveres i
Servicetorget innen 15. september. Dersom det enkelte praksisstedet vil innhente særskilt
skjema gjeldende for dem, er studenten forpliktet til å skrive under på dette.

Ammetid

Studenter har rett til fri for å amme. Ammetid kommer i tillegg til ordinær arbeidstid.

Skader

Studenter som skader seg i praksis har normalt samme rettigheter som ansatte i barnehagen
og skal være dekt av praksisplassens yrkesskadeforsikring.
Det er viktig at Nord universitet får melding dersom en student skader seg i en
praksisperiode, og at barnehagen følger rutiner knyttet til skademelding til NAV når en
student i praksis blir påført skade som kan gi rett til yrkesskadedekning.
Her vises til lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 og lov om skadeserstatning av 13.
juni 1969.
UHR-rådet har fått utarbeidet dokumentet Veiledning: Forsikrings- og erstatningsrettslige
spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren
http://www.uhr.no/documents/Rapport_forsikring.pdf.
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Lenke til lov om yrkesskadeforsikring: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-65

Arbeidstid og fravær for studenter i praksis
Arbeidstid
Studenten skal være i praksisbarnehagen 7 timer per dag i praksisperioden inklusive pauser
og veiledning. Studenten skal ikke regnes som del av grunnbemanningen. Studenten skal
være aktivt deltakende i det pedagogiske arbeidet, gis mulighet til å utføre oppgaver knyttet
til studiet, og ved behov kunne trekke seg tilbake for å reflektere sammen med kollegaer
eller notere i forbindelse med observasjonsoppgaver. Individuell planlegging, faglig
oppdatering og/eller planlegging med medstudenter, skal legges utenfor praksisdagen.

Planleggingsdager
I tilfeller der praksisperioden sammenfaller med planleggingsdager i barnehagen, er det
ønskelig at studenten deltar. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må studenten ta igjen denne
dagen som restpraksis.

Tilstedeværelse i praksis
Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis. Studenter må melde eventuelt fravær i
praksisperioden direkte til daglig leder / styrer eller praksislærer. Praksislærer fører oversikt
over fraværsdager og – timer på praksisstedet.
Dersom studenten får sammenhengende fravær ut over tre dager må dette dokumenteres
ved legeattest/sykemelding, som sendes praksisadministrasjonen.
Alt fravær må tas igjen så fort dette lar seg gjøre, slik at kravet om 100 % tilstedeværelse
oppfylles. Restpraksis skal tas igjen på undervisningsfrie dager. Dette organiseres mellom
student og praksissted, praksislærere informere praksisadministrasjonene. Hele dager med
fravær, skal tas igjen som hele praksisdager.
Ved betydelig fravær på grunn av sykdom skal studieleder i samråd med praksislærer,
vurdere om studenten må ta igjen hele praksisperioden. I tilfelle kan den tas igjen utenom
ordinær praksis.

Praksislærers fravær i praksis

Ved fravær av praksislærer over 20 % av praksisperioden, skal daglig leder / styrer gi beskjed
til praksisadministrasjonene. Styrer skal i slike tilfeller sørge for at funksjonen til praksislærer
blir ivaretatt.
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Møter og veiledning
Møtedeltakelse

Studenten skal sammen med praksislærer delta på møter i praksisbarnehagen gjennom hele
praksisperioden (avdelings- /basemøter, pedagogiske ledermøter, andre samarbeidsmøter,
møter med foreldre/foresatte, personalmøter, planleggingsdager og samtaler med
foreldre/foresatte).
Studenten skal delta på aktuelle møter også på kveldstid. Studenten har ikke anledning til å
opparbeide seg avspasering i løpet av praksisperioden.
Møter og temaer for møter studenten skal delta på må være relevante for studentens
praksis. Her må hensikten vurderes opp mot studentens kontinuerlige erfaring knyttet til
arbeid med barnegruppen. Praksislærer og eventuelt barnehageleder, avgjør i samråd med
studenten, hvilke møter studenten skal delta i. Studenten kan permitteres fra deler av møter
dersom enkeltsaker tilsier det.
Studenten skal i løpet av alle praksisperioder gis mulighet til å forberede og presentere
innlegg i møter som tar utgangspunkt i det faglige arbeidet studenten utfører i praksis, som
for eksempel oppgaver, aktiviteter eller observasjoner. Studenten kan også gis erfaring med
å forberede og lede møter.

Praksisseminar

I forkant av praksis innkalles det til et obligatorisk praksisseminar på Campus/studiested der
studenter, faglærere og praksislærere møtes. Studieleder innkaller og leder
praksisseminaret. Faglærere i KO har ansvar for forberedelse til praksis og oppfølging av
studenter i den enkelte praksisperiode.
For deltid vil praksisseminarene også kunne gjennomføres på nett/Skype .

Praksismøte i barnehagen

Sammen med studenten forbereder praksislærer praksismøte med faglærer i
praksisperioden. Praksislærer har ansvar for å lede møtet. Innholdet på møtet skal være
knyttet opp mot studentens praksisoppgaver og deltakelse på avdelingen.
Student skriver referat fra møtet.
Faglærer skriver kort rapport fra praksisbesøket som leveres faglig leder for praksis.
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Veiledning i barnehagen

Praksislærer har ansvar for at veiledning gjennomføres. Studenten skal ha 2 timer veiledning
per uke. Ved to studenter gis det 3 timer til veiledning pr. uke. Veiledning kan foregå på ulike
måter; individuell veiledning, felles veiledning med to studenter på samme avdeling og som
gruppeveiledning for alle studentene i en praksisbarnehage.
Det forutsettes også at det foregår løpende veiledning i det daglige arbeidet mellom
praksislærer og student. Denne type veiledning vil inngå som en naturlig del av samarbeidet
mellom praksislærer og student.
Der det er behov for ekstra veiledning, må praksislærer dokumentere og sende innen
forespørsel til praksisadministrasjonene. Forespørselen kan ikke komme i etterkant.

Veiledningsgrunnlag

Det kreves at student og praksislærer er godt forberedt til veiledningssamtalen. Studenten
skal levere inn skriftlig veiledningsgrunnlag i forkant av veiledningen.
Veiledningsgrunnlag leveres til praksislærer minst en virkedag før planlagt veiledning.
Det skriftlige veiledningsgrunnlaget er et arbeidsredskap for praksislærer og student. Det er
et hjelpemiddel for å planlegge og for å forstå didaktisk arbeid. Ved å ta utgangspunkt i
studentenes på forhånd innleverte veiledningsgrunnlag, skal praksislærer hjelpe studenten
til å reflektere over egne og andres planer og handlinger.

Roller og ansvar i praksis
Nord universitet
•
•
•
•

•
•
•

Faglærernes arbeid med praksis i undervisningen og faglig arbeid knyttes til
læringsutbyttebeskrivelser for det enkelte kunnskapsområdet.
Studieplan og emnebeskrivelser for det aktuelle studieåret er kjent for faglærerne.
Praksisseminar og tverrfaglige praksisforberedelser planlegges av faglærerne og
studieleder.
Faglærere skal følge opp studentene i praksisperiodene. Det kan være;
o Praksismøter i praksisbarnehagen.
o Telefonmøter / skypemøter.
o Veiledningsmøter på campus/studiested.
 Faglærerne skriver referat fra dette møtet.
Faglærer kontaktes ved spørsmål knyttet til fagoppgave
Studieleder / trinnkoordinator kontaktes for å få svar på spørsmål knyttet til praksis.
Studieleder kontaktes dersom det er tvil om bestått praksis.
8
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Styrer /Daglig leder
•
•
•
•
•
•

•

•

Praksisopplæring planlegges som del av barnehagens virksomhet.
Styrer / Daglig leder er ansvarlig for praksisopplæringen i barnehagen. Samarbeidet
reguleres av avtale mellom barnehagens eier og Nord universitet.
Styrer / daglig leder er forpliktet til å sette seg inn i emneplanene for det enkelte
studieår samt plan for praksis i barnehagelærerutdanningen.
Praksisbarnehagen legger til rette slik at den enkelte students praksis blir en lærings-,
erfarings- og utviklingsarena.
Styrer / daglig leder har ansvar for å gjennomføre samtale med student (ene) knyttet
til taushetserklæring og start/sluttsamtaler med studentene i alle perioder.
Ved praksislærers fravær skal styrer / daglig leder som ansvarlig for
praksisopplæringen i barnehagen, finne en veileder som følger opp studenten. Ved
fravær utover egenmeldingsperiode/sykemelding kontaktes praksisadministrasjonen
for å vurdere hvordan studentens praksisopplæring best kan ivaretas.
Praksisbarnehagen har ansvar for å holde seg oppdatert på frister for
videreutdanning i veiledning for eventuelle nye praksislærere og praksislærere som
mangler veiledningspedagogikk.
Delta på innkalte styrermøter på barnehagelærerutdanninga.

Praksislærer
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Praksislærer er forpliktet til å sette seg inn i emneplanene for det enkelte studieår
samt plan for praksis i barnehagelærerutdanningen.
Praksislærer plikter å stille på møter som Nord universitet innkaller til.
Praksislærer forbereder seg til praksis ved å holde seg faglig oppdatert, sette seg inn i
praksisoppgavene og delta på praksisseminar.
Praksislærer setter seg inn i prosedyrer ved tvil om ikke bestått praksis.
Praksislærer har ansvar for veiledning av studenten og tilbakemelding på oppgaver i
praksis. Ved manglende gjennomføring / godkjenning av oppgaver kontaktes faglig
leder for praksis.
Praksislærer fører oversikt over studentens fravær i praksis i henhold til regler for
fravær.
Praksislærer gir studenten løpende vurdering gjennom hele praksisperioden.
Studieleder skal kontaktes dersom det er tvil om studenten står i fare for å få ikke
bestått praksis, eller det oppstår andre utfordringer underveis i praksis.
Praksislærer leder fellesmøter mellom faglærere, praksislærer og studenter i
praksisbarnehagen.
Praksislærer må bidra til at studentene kan få mulighet til å benytte
praksisbarnehagen til studiearbeid utenom de ordinære praksisperioder
(pedagogiske opplegg, innhente data til prosjektoppgaver og bacheloroppgaven).
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Student
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Deltakelse i obligatoriske praksisforberedelser i utdanningen; i det enkelte
kunnskapsområde, i tverrfaglige praksisforberedelser og på praksisseminar før
praksis.
Gyldig politiattest leveres før oppstart av 1. praksisperiode første studieår.
Studenten skal sette seg inn i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver,
emnebeskrivelser, tema og litteratur for det enkelte studieår.
Studenten skal orientere seg på praksisbarnehagens nettside(r) før praksisseminar.
Studenten skal sende et presentasjonsbrev til praksisbarnehagen før praksis starter.
Studenten skal utarbeide en praksiskontrakt hvor studenten utformer egne
læringsmål, sitt pedagogiske credo og forventninger til praksislærer /
praksisbarnehagen.
Studenten skal ha satt seg inn i bestemmelser angående fravær, arbeids- og studietid
i praksis før praksis starter.
Studenten skal gjøre obligatoriske praksisoppgaver.
Som framtidig leder har studenten spesielt ansvar for å informere avdelingens /
basens medarbeidere fortløpende om de oppgaver og det ansvar studenten har.
Studenten skal være nøye med at anonymitetsprinsippet ivaretas. Notater og
rapporter skal behandles slik at ikke uvedkommende får tilgang til dem.
Observasjoner er et internt arbeidsdokument og skal ikke være tilgjengelig for andre
enn student, praksislærer og lærer ved universitetet.
Studenten skal gjennom selvstendig arbeid oppnå læringsutbyttet for den aktuelle
perioden.
Studenten skal gjennom praksisoppgaver, arbeidsoppgaver og veiledning, ha ansvar
for å utvikle bevissthet rundt hvordan det faglige innholdet i utdanningen integreres i
det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Vurdering
Midtveisvurdering

Praksislærer har ansvar for at det foretas en individuell midtveisvurdering. Den skal være
skriftlig og ta utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene og vurderingskriteriene.
Midtveisvurderingen skal inneholde en vurdering av studentens praksis og avklare
praksislærers forventninger for siste del av perioden. Av midtveisvurderingen skal det
fremgå om studenten ligger an til bestått eller ikke bestått.
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Sluttvurdering

Praksislærer vurderer studenten til bestått/ikke bestått.
Sluttvurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttene for praksis, og skal beskrive studentens
nivå og utvikling.
Hele arbeidskravet skal være godkjent for å få bestått praksis.
Vurdering av student skjer gjennom en samlet og felles vurdering fra praksislærer og
faglærer.

Ved tvil om studenten kan bestå praksis

Dersom det i løpet av praksisperioden oppstår tvil om studenten når læringsutbyttene som
er satt, og det er fare for at studenten ikke består praksis, skal praksislærer gi beskjed om
dette til faglig leder ved Nord universitet snarest. Faglig praksisleder bistår praksislærer i
vurderingen, og praksislærer gir studenten skriftlig melding.
I forskrift om eksamen står det i § 7-3, pkt. 7: Kandidater som ikke har bestått, avbrutt eller
har gyldig fravær fra praksis, må som hovedregel fremstille seg til ny praksis ved neste
ordinære gjennomføring.
Praksis må være bestått før studenten kan gå videre til neste studieår.
Ved ikke bestått praksis, vil studenten ha ett forsøk til for å få praksis bestått.
Studentene har to forsøk på å bestå en praksisperiode. Studentene kan kun klage på
vurdering av praksis ved formelle feil. Dette reguleres av forskrift om eksamen.

Ikke bestått praksis.

Det vil være lokale tilpasninger ved den enkelte campus / studiested, hvilke rutiner som er
gjeldende vedrørende oppfølging av studenter som stryk i praksis.

Skikkethet.

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal
inngå i en helhetsvurdering av studentens teoretiske og praktiske forutsetninger for å kunne
fungere i yrket.
Hvis det er begrunnet tvil om studenten er skikket, skal det foretas en særskilt
skikkethetsvurdering.
Dersom det i løpet av praksisperioden oppstår tvil om en student er skikket for yrket, ta
kontakt med faglig praksisleder eller institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved Nord
universitet: Karin Anette Indbryn. Tlf. 74212375. Karin.a.indbryn@nord.no
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54/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor barnehagelærerutdanning - 18/03774-29 Reakkreditering 2019 - Bachelor barnehagelærerutdanning : Vedlegg 8 - Praksishåndbok

Etterarbeid praksis
Etter endt praksis skal studenter og faglærere ha en felles oppsummering der studentene
evaluerer praksis og arbeider med aktuelle problemstillinger knyttet til erfaringer og
opplevelser fra praksisperioden. Alle faglærere har medansvar for og skal delta i
etterarbeidet

Det vises til
Forskrift rammeplan barnehagelaererutdanning.pdf,
Nasjonaleretningslinjerbarnehagelaererutdanning.pdf, Forskrift om skikkethetsvurdering i
høyere utdanning, Avtale vedrørende øvingslærere i førskolelærerutdanningen, vedlegg2a.,
Retningslinjer for avtale mellom lærer-utdanningsinstitusjon og kommune/barnehageeier
om praksisopplæring i førskolelærerutdanningen, vedlegg 2bo, Forskrift om studier og
eksamen ved Nord universitet og Praksisavtalen mellom praksisbarnehagene og Nord
universitet.
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Stillings-betegnelse
Ansatte som bidrar faglig
Annsettel-sesforhold i %

(Flere elementer)
(Alle)
(Alle)

Faggruppe
BLU
GLU
Kroppsøving og idrett
Kunst og kultur
SPK
Teater
Totalsum

Verdier
Summer av U&V
Summer av FoU/KU Summer av Annet
29,448
11,624
4,098
4,212
1,966
189
820
180
32
3,147
1,008
136
1,037
282
40
700
213
30
39,364
15,273
4,524
33,000
-

6,364
-4.895

17
2
0
2
1
0
23
-
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Ansatte som
bidrar faglig

Stillings-betegnelse

Hugaas, Ann Gøril Faggruppeleder

Allern, TorHelge

Professor

Baustad, Anne
Universitetslektor
Grethe
Bendiksen, Solveig
Universitetslektor
Åsgard
Bjerknes, Cathrine Universitetslektor

Annsettelsesforhold i %

Total årsverk BLU U&V

100

FoU/KU

1687.5

1687.5

80

821

386

402

100

1,688

169

1,469

x

1,474

164

50

1,474

164

50

Norsk, STM

20

338

338

-

Pedagogikk, BUL

1,228

50

Pedagogikk, BO

1,266

1,688

410

Børve, Elin

Studieleder

100

1,688

-

422

Universitetslektor

100

561

490

55

Førsteamanuensis

100

1,688

963

Universitetslektor

100

1,688

Universitetslektor

100

1,688

-

675

50

Naturfag, NHB

1,474

164

50

Pedagogikk, BULL, NHB

1,474

164

50

Fysisk fostring, NHB emneansvar

50

Pedagogikk, MM220L emneansvar

Fretheim, Solveig

Universitetslektor

100

1,058

924

103

Gabrielsen, Hilde

Universitetslektor

100

1,688

1,409

164

Grande, Grete
Modell

Høgskolelærer

100

57

50

6

Gårdvik, Mette Førstelektor

100

147

100

43

Hansen, Knut Lyng Universitetslektor

100

481

420

47

100

1,590

1,063

100

477

-

31 550t, KK

2 1423,5t, GLU

Mat og helse, NHB

4 1046,5t, KK

Kunst og håndverk, BULL

14 1053,5t, MAGLU

50 22t GLU, 35t Logopedi

Pedagogikk, BULL

x

Hundal, Anne
Kathrine

Førsteamanuensis

100

1,086

633

422

32 350t, GLU

Norsk, STM

Ingebrigtsen, Tove Universitetslektor

100

1,688

1,310

328

50

Pedagogikk, BULL, STM, KKK

Ingulfsvann,
Laura Elina
Suominen

100

344

200

133

10 391t, GLU, 391t, KRØ

Fysfos, NHB

1,107

743

Førstelektor

100

487

Førsteamanuensis

100

Langfors, Yvonne
Melody

Universitetslektor

Langvik, Joran

Studieleder

Lauritsen,
Førstelektor
Kirsten
Lindstrøm, Jon
Førsteamanuensis
Anders
Lossius, Janne Vik Universitetslektor

Madsen, Dag
Førsteamanuensis
Oskar
Mappolo, Anna
Universitetslektor
Pauliina

BLU

Levanger

BLU

Levanger

BLU
GLU

Bodø

BLU

Levanger

BLU

Bodø

BLU

Bodø

BLU

Levanger

Kunst og kultur

Nesna

BLU

Levanger

GLU

Nesna

Kunst og kultur

Nesna

Kroppsøving og idrett

20 1974-1994

x

BLU

x

x

x

x

21

1996

Bodø

BLU

Bodø

GLU

Levanger

BLU

x

Levanger

GLU

x

Bodø

BLU

Levanger

Kroppsøving og
idrett

Bodø

BLU

Bodø

Kunst og kultur

Levanger

BLU

x
x

25 736t, GLU (50 % GLU)

Musikk, BULL, KKK

50

Fysfos, NHB

331

33 390t, GLU

RLE, SRLE

x

Levanger

GLU

-

462

25 1078t, GLU samisk

Norsk, SRLE,

x

Levanger

BLU

1,688

983

655

50

Naturfag, Utefag, NHB

x

Bodø

BLU

100

1,590

1,376

164

50

Pedagogikk, LSU, KKK, NHB

x

Nesna

BLU

100

1,688

Nesna

BLU

Levanger

BLU

Bodø

SPK

-

-

1,688

x

x
x

x

x

5 1995-2000

Studieleder,
100t diverse BLU

60

697

433

214

50 200t, GLU,

Samfunnsfag, SRLE, LSU

x

100

515

300

200

15 682,5t, SPK

RLE, BO og etikk

x

75

1,266

1,094

122

50

Drama, BULL, KKK

100

1,504

799

655

50

129t, Logopedi, 55t
GLU

7 1273,5 KK

229

200

22

100

464

250

164

50 1223,5t, MAGLU

Samfunnsfag, SRLE

Meek, Anne

Dosent

100

619

300

300

18 518,5, Kunst og kultur

Drama, BULL

Mestad, Ingvild

Stipendiat

100

258

250

-

Stipendiat

100

258

250

-

80

207

200

-

7 1143t, KRØ

100

895

600

268

27 531,5, GLU

159,5t, GLU
1228, Stipendiat
159,5t, KRØ
8
1228, Stipendiat
8

x

x

x

Matematikk, STM emneansvar

100

Moa, Pål Fossland Førstelektor

BLU

Bodø

Naturfag, NHB

Universitetslektor

Universitetslektor

BLU

-

Mediå, Morten

Mikalsen, Hilde
Kristin
Moa, Ivar
Fossland

2017

1 1989-1990

BLU

x

x

100

29

Kunst og kultur

Nesna

x

Professor

Faggruppe

Bodø

x

Pedagogikk, SRLE, KKK, LSU

Kjølsvik, Idar
Kolberg,
Asbjørn
Kvifte, Gunnar
Mikalsen

2012

x

Samfunnsfag, SRLE emneansvar

82

x

x

50

1,228

22

x

50

410

2013

x

154

737

8

x

491

844

Levanger

Levanger

x

1,386

1,688

B

x

1,147

100

Sted

x

x

1,590

100

Årstall

x

1,688

Stipendiat

x

x

100

Universitetslektor

Antall år praksiserfaring

Nesna

x

100

1,688

Bacheloroppgave

Bodø

1490t, oppdateringstid
1,490 ifm stilling som tidl.
Pedagogikk, BO
Studieleder

328

-

Valgemner

x

x

Fysfos, NHB - emneansvar

1,253

1,688

Ledelse, samarbeid og
utviklingsarbeid

x

Musikk, KKK - emneansvar

1,631

100

Språk, tekst og
matematikk

Pedagogikk, LSU emneansvar

115

100

Stipendiat

Kunst, kultur og
kreativitet

x

Universitetslektor

Johann, Leonie
Isabelle
Kines, Ørjan
Breivik
Kippe, Karin
Oddbjørg

Natur Helse og
Bevegelse

x

Hjort, Karen
Johanne

Førsteamanuensis

Barns utvikling, lek og
læring

x

Pedagogikk, BO, BULL emneansvar
Norsk, STM, SRLE

100

1,590

1266t Studieleder
422t FoU

17 983,5, glu

Fløtten, Kristin
Førstelektor
Anne Østrem

Hartman,
Førsteamanuensis
Margrete
Regine
Haukland, Linda
Førstelektor
Helene

x

1,688

100

Universitetslektor

Pedagogikk, BULL, SRL

1,688

Stipendiat

Hansen, Signe
Agnete

Drama, KKK2, KKK emneansvar

50

100

Brønseth, Jørgen

Evjen, Elisabeth

33 200, Maglu

100

Førsteamanuensis II

Samfunn, religion,
livssyn og etikk

Faggruppeleder

Kunst og håndverk, KKK,
BLU1012

Bjørnestad,
Elisabeth

Dahl, Kristine
Rostad
Egeland, Torvald
Bikra
Engesvik, Nina
Kristin

UndervisningsÅrsverk i andre studier.
/veiledningsområde i
Oppgi studium
studiet

Annet

x
x

Kunst og håndverk, KKK

RLE, SRLE og etikk

9 2000-2008, 2010

x
x
x

Bodø

BLU

Nesna og Bodø

BLU

Nesna

Kunst og kultur

Nesna

BLU

Nesna

Kunst og kultur

Levanger

Fysfos, NHB

x

Levanger

Fysfos, NHB

x

Levanger

GLU
Kroppsøving og
idrett
Kroppsøving og
idrett

Naturfag, NHB

x

Levanger

GLU
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Moen, Kathrine

Universitetslektor

100

1,688

522

1,116

50

Myrvang, Ellinor

Universitetslektor

100

1,688

1,474

164

50

Næss, Even

Stipendiat

100

837

812

-

25

Olsen Kathrin

Studieleder

100

1,688

-

409

1,279

RLE, SRLE

x

Pedagogikk, BULL, NHB,
STM
197,5t, MAGLU
628t, Stipendiat

RLE, SRLE - emneansvar

Studieleder,
409t FoU

Pedagogikk, BO emneansvar, Studieleder

x

x

x

x
x

Olsen, Bent Hans
Kristian

Professor II

20

338

-

338

-

Pedagogikk, BO

Olsen, Irene
Løstegård

Førstelektor

100

1,117

576

491

50 571t (50 % GLU)

Pedagogikk, STM, BULL

x

Olsen, Merethe

Universitetslektor

100

1,688

1,474

164

50

Pedagogikk, BULL, BO

x

Universitetslektor

100

951

737

164

50 736t GLU (50 % GLU)

Kunst og håndverk, KKK

Stipendiat

100

-

-

-

-

Pedagogikk, STM

x

Universitetslektor

100

844

737

82

25 736t, GLU

Matematikk, STM

x

Universitetslektor

100

1,688

983

655

50

Pedagogikk, LSU, SRLE, STM

Universitetslektor

100

573

500

56

17 973,5, Kunst og kultur

Musikk, BULL

x

50

Pedagogikk, BULL emneansvar

x

Pannicke,
Charlotte
Pedersen, Ida
Pape
Rosenlund, Mona
Reitan
Samuelsson,
Martin
Sivertsen, Snorre
Sletten, Martine
Juliussen

Universitetslektor

100

1,688

1,474

164

1687,5t Stipendiat

Stoll, Karin

Førstelektor

100

1,289

398

491

400 398t, MAGLU

Naturfag, NHB

Svendsen, Astrid

Høgskolelærer/øvings-lærer

100

1,590

693

154

743

Pedagogikk, faglig leder
praksis

Sørvik, Magnus
Sivertsen

Universitetslektor

100

844

737

82

Tande-Nilsen, Kari Universitetslektor

100

654

440

164

Telnes, Trine

100

1,688

70

1,181

1,016

115

50

Førstelektor

100

942

700

213

30 378t, TEA

Førsteamanuensis

100

1,030.8

600.3

400.0

30.5 656t, GLU

70

836

447

339

100

144

140

-

74,213

41,683

Trandem, Anne
Sigrun
Tromsdal, Roar
Audun
Vestheim, Ole
Petter

Stipendiat
Universitetslektor

Wie, Anne Lise

Førstelektor

Åberg, Ingvill
Bjørnstad

Stipendiat

Totalt

Totalt

Bodø

-

1,688

21,941

Deltid Nesna

levanger

Hovedstilling

79%

FAGMILJØET TOTALT
TOTALT ANTALL stipendiater

43.9

20.8

14.5

8.6

4.8

1.0

3.3

0.5

Totalt ledelse

4.0

2.0

1

1.0

Total vitenskapelige stillinger

35.1

17.8

10.2

7.1

Årsverk førstestilling (første og topp)

13.3

7.2

1.7

0.2

3.9
0.7

Årsverk toppstilling
Årsverk Undervisningsstilling

2.2
0.9

21.8

10.6

6.3

4.9

Andel førstestilling

30.2 %

34.4 %

27.0 %

25.5 %

Andel toppstilling

3.9 %

1.0 %

4.5 %

9.9 %

49.8 %

51.1 %

43.4 %

57.1 %

Andel undervisningsstilling

Fagansatte med førstestilling tilknyttet sentrale områder er uthevet

25 736, SPK
1033t PPU, mat og
næring

Pedagogikk, NHB

-

100% stipendiat

Pedagogikk

4
10,589

270t, GLU
1228t, Stipendiat

x

x

x

6

x

2013

BLU

Bodø

BLU

Nesna

GLU

Bodø

BLU

Bodø

BLU

Bodø

BLU

Bodø

BLU

Bodø

BLU

Levanger

PES Bodø

Levanger

BLU

Bodø

BLU

Nesna

Kunst og kultur

Nesna

BLU

Nesna

BLU

Bodø

BLU

Bodø

SPK

Bodø

BLU

4 2014-2018

x
9 1984-1993

x

RLE/Drama, KKK, BULL

50

50 345t, MAGLU

x
x

Levanger

x
8

2018 Levanger

BLU

Naturfag, BLU1011 emneansvar
Drama, BLU1012 emneansvar

x

Levanger

BLU

x

Levanger

Teater

Pedagogikk, NIP600

x

Levanger

GLU

x

Norsk, STM - emneansvar
Samfunnsfag, SRLE

2 1992-96, 2012-13 Nesna

x
16

Levanger

15

16

11

11

5

6

4

BLU
GLU
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/01463-7
Levi Gårseth-Nesbakk
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 04.12.2019

Møtedato
04.12.2019

REAKKREDITERING 2019 - BACHELOR I JOURNALISTIKK
Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere (endelig godkjenne) studieplan
med tilhørende dokumentasjon for Bachelor i journalistikk under forutsetning av
punkt 2.
2. Det forutsettes at praksisavtaler i tråd med ny studieplan (kortpraksis og eget
praksisemne) er på plass i løpet av våren 2020.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med
NOKUTs Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 16/03574-5 den 29. desember
2016 og justert ved rektorvedtak 17/01202-9 den 6. februar 2019 ). Rektor vedtar årlig plan for
reakkreditering. Ut fra retningslinjene for reakkreditering kan fakultet melde inn et studieprogram
for reakkreditering dersom større endring av studieplan, fagmiljø, rammebetingelser mv.
Bachelor i journalistikk inngår ikke i rektors plan for 2019, men kommer i tillegg til vedtatt plan da
dekan for FSV har bedt om reakkreditering av studieprogrammet. Programmet inngår i studieporteføljen for 2020-2021 etter 2 år uten opptak til nye kull. Fagmiljøet med studieprogramansvarlig
i spissen, har gjennomført en utviklingsprosess i forkant av reakkrediteringen av studieprogrammet.
Studieprogrammet er eneste journalistutdanning nord for Volda, og er dermed særdeles viktig både i
Nord-Norge, men også Trøndelag. Utdanningen har røtter tilbake til 2-årig utdanning i 1987, og tilbys
som heltidsutdanning ved campus Bodø.
Nedenfor er studiemodell samt kort om overordnet bilde av programmet.
1. semester

2. semester

EX150S
Dannelsessemester

JOU1001
Språk, formidling
og praksis

30 stp
15 stp

3. semester
JOU2000
Flermedial
nyhetsjournalistikk
(m/ kortpraksis)

4. semester
JOU2001
Flermedial
reportasje 1
(metode)
(m/ kortpraksis)

JOU1000
Journalisten i
samfunnet

20 stp

20 stp

15 stp

JO124U
Medier, makt og
demokrati

ME118S
Innføring i
samfunnsvitensk.
metode
10 stp

10 stp

5. semester
JOU2002
Flermedial
reportasje 2
(prosjekt)

6. semester
JO214U
Redaksjonspraksis
20 stp

10 stp
JO220U
Bacheloroppgave i
journalistikk
20 stp

JO218U
Praksis-tempo
og refleksjon
10 stp

Emnene med blå skrift er definerte sentrale deler av studieprogrammet. Studieprogrammet har fått
flere endringer; nye emner og endring av emner tilpasset den faglige utviklingen i arbeidslivet. Nye
emner er JOU2000, JOU2001, JOU2002. Endrede emner (justert navn og innhold) er JOU1001 og
JO214U. Praksis og tilknytning til praksisfeltet er særdeles viktig for dette studieprogrammet. Det er
lagt opp til 3 praksisperioder; kortpraksis (1 uke) i 3. semester og 4. semester, som er nytt fra kull
høst 2020 samt praksisemne i 6. semester som videreføres (12 uker praksis). I tillegg introduseres
studentene for arbeidslivet allerede i 2. semester gjennom emnet «Journalisten i samfunnet», hvor
de drar ut i et lokalsamfunn i regionen og gjennomfører første journalistiske oppdraget. Mobilitetssemesteret er lagt til 4. eller 5. semester.
Fakultetets behandling av reakkrediteringssøknaden
Søknaden ble behandlet i Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) sitt lokale Utdanningsutvalg den
28.08.2019. Utvalget anbefalte dekanen å oversende saken til sentralt Utdanningsutvalg. Dekanen
behandlet deretter søknaden og gjorde følgende vedtak 16.09.2019;
Dekanen innstiller til styret at følgende studie reakkrediteres; bachelor i journalistikk, 180 stp.
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Søknaden ble deretter oversendt Studieavdelingen. Det påpekes for øvrig at saken ikke skal til
universitetsstyret men først til sentralt Utdanningsutvalg og deretter til rektor for endelig
godkjenning. Etter at Studieavdelingen mottok søknaden har det vært tett dialog med
studieprogramansvarlig, da søknaden ikke innfridde alle krav i Studietilsynsforskriften ved første
oversendelse. Det har vært god dialog og fagmiljøet har arbeidet konstruktivt. Siste versjon av
søknaden ble oversendt 25.11.2019, og viser et studieprogram som er meget godt gjennomarbeidet,
og der både fagmiljø og studieplan er tett koblet til praksisfeltet.
Vurdering av reakkrediteringssøknaden i forhold til Studietilsynsforskriften
Nedenfor følger vurdering av oversendt reakkrediteringssøknad og tilhørende dokumentasjon.
Vurderingen er gjort ut fra Studietilsynsforskriften samt NOKUTs veiledning til denne. Veiledninga er
bygd opp med følgende deler til den enkelte paragraf i forskriften; 1) veiledning, 2) krav til hva
søknaden minst skal inneholde og 3) oversikt over nødvendige vedlegg. Veiledninga består ikke av
alle delene for samtlige paragrafer.
I oversikten nedenfor er det lagt vekt på saksbehandling tett opp mot forskriften og NOKUTs
veiledning (som om søknaden ble oversendt NOKUT).

§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

Vurdering av kravene

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med

OK

tilhørende forskrifter skal være oppfylt.
(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise
studiets innhold, oppbygging og progresjon samt
muligheter for studentutveksling.
§ 2.2 Krav til studietilbudet

OK

Vurdering av kravene

(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar Samsvar med NKR: OK
med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang
læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
Dekkende navn: OK
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig
Faglig oppdatert: OK
relevans for videre studier og /eller arbeidsliv.
Relevans for videre studier: OK

(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på
1500–1800 timer per år for heltidsstudier.
(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal
være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være
tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal
legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.
(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering
som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart.

Relevans for arbeidsliv: OK
OK
OK
Undervisning/læring/vurdering:
OK
Aktiv rolle: OK
OK

OK
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(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger
for internasjonal studentutveksling. Innholdet i
utvekslingen skal være faglig relevant.
(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge
praksisavtale mellom institusjon og praksissted

OK

§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse
som står i forhold til antall studenter og studiets egenart,
være kompetansemessig stabilt over tid og ha en
sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i
studietilbudet.

Størrelse: OK

(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.
(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et
definert ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av
studiet.
(4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studietilbudet
skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen.
Av disse skal det være ansatte med minst
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av
studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til
fagmiljøets kompetansenivå:
a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal
fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20
prosent ansatte med førstestillingskompetanse.
(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid, og skal kunne vise til dokumenterte
resultater med en kvalitet og et omfang som er
tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en
grad skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale
samarbeid og nettverk som er relevante for
studietilbudet.
(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet
tilknyttet studietilbudet ha relevant og oppdatert
kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant kompetanse, og erfaring
fra praksisfeltet.

OK da avtaler er vedlagt, og
under forutsetning av at nye
avtaler med tilpasset innhold er
på plass våren 2020.

Kompetansemessig stabilt: OK,
men anbefaler langsiktig plan
tilpasset kommende situasjon
Sammensetning: OK, men
tilsettinger i delstillinger med
kompetanse fra praksisfeltet vil
være svært viktig
OK
OK

Hovedstilling: OK
Førstestillingskompetanse i
sentrale deler: OK
Krav til kompetansenivå: OK

OK

OK

Fagmiljøets kunnskap: OK
Praksisveiledernes kompetanse:
OK – se kommentar
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Kommentarer
Generelt; Framlagte oppdaterte søknad om reakkreditering av Bachelor i journalistikk gir et meget
solid inntrykk, og viser et fornyet studieprogram som er meget godt gjennomarbeidet og har tett
kobling til praksisfeltet.
§ 2.2 (9) - om praksisavtaler
Studentene har 3 praksisperioder; kortpraksis (1 uke) i 3. og 4. semester. Her er det inngått avtale 3
lokale redaksjoner i Bodø og Fauske. Avtalene innebærer tilstrekkelig kapasitet (til sammen 30
studenter pr praksisperiode). I tillegg har studentene 12 ukers praksis i 6. semester. Her er det
inngått avtale med 20 redaksjoner i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark. Også disse avtalene
innebærer tilstrekkelig kapasitet (til sammen rundt 30 studenter). Studentene får lønn for praksis i
tråd med inngått bransjeavtale (tilsvarer 40 % av begynnerlønn). Til sistnevnte praksis er det
utarbeidet egen praksishåndbok, som tilpasses hvert enkelt kull (inneholder både navn på aktuelle
studenter og redaksjoner med veiledere). Praksishåndboka inneholder konkret og praktisk
informasjon både for student og veileder, blant annet læringsutbyttebeskrivelsen for praksisemnet.
Selve praksisavtalene for praksisemnet er meget kortfattet. Det er ønskelig å utvide innholdet i
praksisavtalene, både å knytte praksishåndboka til avtalene samt utforme avtalene med tett kobling
til Studietilsynsforskriftens krav. Dette arbeidet er planlagt avsluttet våren 2020, og det forventes at
fakultetet kommer i havn.
§ 2.3 (1) - om fagmiljøets sammensetning og stabilitet
Fagmiljøet gir et meget solid inntrykk, både i form av kompetansenivå samt forskningsaktivitet og
god kobling til studieprogrammet. Bachelor i journalistikk er nødt til å være tett koblet til
praksisfeltet. Fagmiljøet har bakgrunn fra praksisfeltet, men for de fleste er det lenge siden de var
aktive der. For å ivareta faglig oppdatering og kontakt med praksisfeltet gjøres flere gode tiltak blant
annet; gjesteundervisere fra praksisfeltet, besøk i praksisredaksjoner og veiledning av studenter i
praksis utføres av flere personer i fagmiljøet, årlige møter med praksisfeltet, og det er innført
hospiteringsordning for fagmiljøet. I tillegg opplyses i akkrediteringssøknaden at fagmiljøet fra
studieåret 2020-2021 skal bli styrket med 1-2 deltids undervisningsstillinger (samlet 40 % er opplyst
muntlig til saksbehandlerne). Disse stillingene er tiltenkt særskilt ansvar for opplæring i praktiske og
tekniske ferdigheter som er viktig for journalisten. Tilsetting vurderes ikke som avgjørende for å
kunne reakkreditere studieprogrammet, men det vurderes som avgjørende for å sikre god kvalitet og
ei praksisnær og oppdatert journalistikk utdanning. Utdanninga er dessuten strategisk viktig for Nord
universitet, og oppfattes også å være viktig for redaksjonene særlig i Nord-Norge.
Flere i fagmiljøet vil om få år kunne vurdere pensjon. Disse innehar kompetanse som ikke kan
erstattes uten videre. Fakultetsledelsen anbefales derfor å legge en langsiktig plan for rekruttering til
fagmiljøet, som gir rom for kompetanseoverføring med påtroppende og avtroppende fagpersoner.
§ 2.3 (7) - om praksisveilederne og deres kompetanse og erfaring fra praksisfeltet
Studieprogrammet har som nevnt ovenfor 3 praksisperioder, og der hovedpraksis er eget
praksisemne med veiledet praksis. Journalist er ingen beskyttet tittel, og tilsatte journalister i
praksisredaksjonene kan derfor ha ulik bakgrunn og kompetanse. Studentene får lønn i hovedpraksis,
og det er dermed forventet at de raskest mulig bidrar med produksjon. Det er praksisredaksjonene
som peker ut praksisveileder, og det er i deres egen interesse at praksisveileder er erfaren journalist
som er egnet for veiledningsoppgaven både journalistisk og pedagogisk. Fakultet opplyser at tildeling
av praksisveileder fungerer godt.
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Vedlegg:
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3 (nr 1 i søknad)
Vedlegg 4 (nr 9 i søknad)
Vedlegg 5 (nr 5 i søknad)
Vedlegg 6 (nr 7 i søknad)
Vedlegg 7 (nr 6 i søknad)
Vedlegg 8 (nr 4 i søknad)
Vedlegg 9 (nr 15 i søknad)
Vedlegg 10 (nr 10 i søknad)
Vedlegg 11 (nr 14 i søknad)
Vedlegg 12 (nr 13 i søknad)
Vedlegg 13 (nr 11 i søknad)
Vedlegg 14 (nr 12 i søknad)
Vedlegg 15 (nr 3 i søknad)
Vedlegg 16 (nr 2 i søknad)
Vedlegg 17 (nr 8 i søknad)

Dekanvedtak FSV 16.09.2019 – oversendelse av søknad om
reakkreditering av Bachelor i journalistikk
Søknad om reakkreditering av Bachelor i journalistikk – versjon
25.11.2019
Informasjon til vitnemålet og Diploma Supplement
Studieplan norsk versjon
Ideseminar med praksisfeltet – program og referat
Avtale med internasjonale gjestelærere (Gardif + Södertörn)
Utvekslingsavtale med Gøteborg universitet, samt emneplaner for
aktuelle emner
Journalistavtalen for studenter i praksis (bransjeavtale)
Praksisavtaler – kortpraksis
Praksisavtaler – 12 ukers praksisemne
Praksishåndbok – eksempel for våren 2020
Oversikt over fagmiljøet – fordeling emneansvar, undervisning og
veiledning
Oversikt over fagmiljøet – Cver
Oversikt over fagmiljøet – pedagogiske CVer
Forskning og formidling – bokutgivelse 2019
Publiseringsliste siste 5 år
Dokumentasjon medlemskap – roller
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
I styremøtet for Nord universitet 26.6.2019 ble det vedtatt i sak 55/19 Foreløpig studieportefølje
2020-2021 at Bachelor i journalistikk skal inngå i studieporteføljen til FSV.

Kort om akkrediteringssøknaden:
Akkrediteringssøknaden er utarbeidet av Bengt Engan (studieprogramansvarlig for Bachelor i
journalistikk), i nært samarbeid med fagpersoner ved FSV som er tenkt å skulle bidra inn på
programmet.
Søknaden ble behandlet i lokalt utdanningsutvalg ved FSV den 28.08.2019. Lokalt utdanningsutvalg
har anbefalt at dekan oversender saken til sentralt utdanningsutvalg, før endelig behandling i
universitetsstyret.

Vedlegg: Søknad om reakkreditering - bach. i journalistikk, Vedlegg 2 Publiseringer, Vedlegg 3 NKRs
LUBer - LUBer i generell del studieplanen, Vedlegg 4 LUBer generell del realiseres i emner, Vedlegg
5 Ideseminar program og referat, Vedlegg 6 Nordplus nettverk utveksling med Göteborg
universitet, Vedlegg 7 Gjestelærer Andy Williams - Cardiff Univ. og Gunnar Nygren, Södertörn,
Vedlegg 8 Dokumentasjon medlemsskap - roller, Vedlegg 9 – Studieplan, Vedlegg 10 Prakisavtaler,
Vedlegg 11 CVer samla, Vedlegg 12 Pedgogiske CVer samla
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Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FOR-2017-02-07-137
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

Vurdering av kravene: OK / Ikke OK

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med
tilhørende forskrifter skal være oppfylt.

(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise
studiets innhold, oppbygging og progresjon samt
muligheter for studentutveksling.

(3)
§ 2.2 Krav til studietilbudet

Vurdering av kravene: OK / Ikke OK

(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar
med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang
læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig
relevans for videre studier og /eller arbeidsliv.
(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på
1500–1800 timer per år for heltidsstudier.
(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal
være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være
tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal
legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.
(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering
som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart.
(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger
for internasjonal studentutveksling. Innholdet i
utvekslingen skal være faglig relevant.
(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge
praksisavtale mellom institusjon og praksissted
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§ 2.3 Krav til fagmiljøet FOR-2017-02-07-137

Vurdering av kravene: OK / Ikke OK

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse
som står i forhold til antall studenter og studiets egenart,
være kompetansemessig stabilt over tid og ha en
sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i
studietilbudet.
(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.
(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et
definert ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av
studiet.
(4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studietilbudet
skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen.
Av disse skal det være ansatte med minst
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av
studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til
fagmiljøets kompetansenivå:
a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal
fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20
prosent ansatte med førstestillingskompetanse.
b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50
prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av
ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav
minst 10 prosent med professor- eller dosent
kompetanse.
(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid, og skal kunne vise til dokumenterte
resultater med en kvalitet og et omfang som er
tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en
grad skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale
samarbeid og nettverk som er relevante for
studietilbudet.
(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet
tilknyttet studietilbudet ha relevant og oppdatert
kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant kompetanse, og erfaring
fra praksisfeltet.
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Generelt om studiet

Type studium (kryss av)
o

X Bachelorgradsstudium

o

Høyskolekandidatstudium

o

Kortere studium på lavere grad (nivå 6 i NKR) som ikke
fører til en grad

o

Videreutdanning

o

Mastergradsstudium

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
o

X campus-/stedbasert studium

o

samlingsbasert studium

o

desentralisert studium ved annet studiested, oppgi
studiested:

o

nettstudium

o

nettstudium med samlinger

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
o

X heltidsstudium

o

deltidsstudium
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Innledning
Som en innledning til hoveddokumentet, skal dere gi en overordnet beskrivelse av studietilbudet og
hvordan det hører hjemme i organisasjonen for øvrig.
Journalistutdanninga på Nord universitet er i dag den eneste i sitt slag nord for Møre og Romsdal
(Høgskolen i Volda). Sammen med tilsvarende utdanningstilbud i Sør-Norge har utdanninga i Bodø i
ei årrekke forsynt medievirksomheter i hele landet med kvalifiserte journalister, og tidligere
studenter er i dag å finne i alle typer medier og i redaksjoner av alle størrelser. Vi har ikke minst hatt
betydning for tilgangen på kvalifiserte journalister til redaksjoner i Nord-Norge, og vi har dermed
bidratt til Nord universitets klare forpliktelse overfor både samfunns-, kultur- og næringsliv i
landsdelen ved å gi ei faglig solid og relevant, attraktiv grunnutdanning i journalistikk. De fleste av
studentene har opp gjennom årene kommet fra Nord- og Midt-Norge, men studiet har også i
betydelig grad rekruttert nasjonalt. Sånn sett har utdanninga – ikke minst på grunn av
praksisopphold i nordnorske redaksjoner – også gitt verdifulle erfaringer og kunnskaper om den
nordlige landsdelen for studenter fra Sør-Norge som etter endt studium har valgt å vende tilbake til
mer hjemlige trakter.
Studietilbudet Bachelor i journalistikk har sitt opphav i et toårig studium i journalistikk som ble
etablert i 1987 ved Høgskolen i Bodø. I forbindelse med overgangen fra høgskole til universitet ble
studiet gjort om til en bachelorgrad, og innlemma i den profesjonsfaglige porteføljen på Fakultet for
samfunnsvitenskap. Dette skjedde først ved at det toårige studiet i en overgangsperiode kunne bli
supplert med årsstudier av ulik art, og seinere (fra 2009) ved at Universitet i Nordland ga tilbud om
en ordinær, integrert bachelorgrad i journalistikk.
Nyhetsmedienes samfunnsoppdrag er basert på kritisk og uavhengig journalistikk, og utgjør en
sentral samfunnsmessig funksjon i et demokrati og en rettsstat. Ei forutsetning for at pressen skal
fylle denne funksjonen er tilgang på journalister som har faglig bredde og dybde til å håndtere
hendelser og fenomener innenfor et vidt spekter av kunnskapsområder, og i tillegg beherske stadig
nye presentasjons- og distribusjonsformer. Samtidig som teknologiske løsninger har gitt helt nye
muligheter for å lage kvalitetsjournalstikk, har nyhetsmediene særlig siden årtusenskiftet stått
overfor store utfordringer for å finansiere denne journalistikken. Det er imidlertid særlig de større
medievirksomhetene som har slitt med å tilpasse innhold og forretningsmodeller til
publikumspreferanser og et annonsemarked i rask endring. Lokale medier, som det finnes påfallende
mange av her i landet, ikke minst i Nord-Norge, har vist seg å være mer motstandsdyktige overfor
mediekonjunkturene. Dessuten er det verdt å merke seg at samtidig som finansieringa av
journalistikken er blitt problematisk er interessen for journalistisk innhold på ingen måte avtagende,
7
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snarere tvert imot. Både tilbudet av, og interessen for journalistikk som kilde til opplysning og
opplevelse har aldri vært større.
Bachelor i journalistikk skal kvalifisere for arbeid i alle typer redaksjoner. Vi får stadig klare
tilbakemeldinger fra redaksjonelle ledere om at studietilbudet vårt er helt sentralt for at
redaksjonene skal være i stand til å rekruttere kompetent arbeidskraft i årene framover. Som
fagmiljø har vi opparbeidet god kontakt med bransjen. Dette gjelder særlig mediene i Nord-Norge og
Trøndelag, men også i landet som helhet, gjennom kontakt med Mediebedriftenes landsforening
(MBL), Landslaget for lokalaviser (LLA), Norsk redaktørforening og Norsk journalistlag, både sentralt
og regionalt. Forbindelsen til medier i Nord- og Midt-Norge ivaretar vi ikke minst gjennom de
avtalene vi har om redaksjonell praksis for studentene våre, der vi for øvrig har utvikla et system for
kvalitetssikring av redaksjonenes veiledningstilbud. Dette har vist seg å fungere godt, og vi
videreutvikler det i forbindelse med relansering av bachelor i journalistikk i 2020.
Det treårige fulltidsstudiet i journalistikk utgjør 180 studiepoeng, der første semester er det
forberedende Dannelsessemesteret på FSV. Deretter følger i alt 10 emner som i det store og hele er
organisert i bolker, og der studentene også gjennomfører ei ukes «kortpraksis» i to omganger i løpet
av 2. studieår. Studiet avsluttes med en 12 uker lang praksisperiode i lokale og regionale medier.
Opphold ved studiesteder i andre land i forbindelse med utvekslingsavtaler vil være aktuelt i 4. eller
5. semester, dette er med andre ord mobilitetsvinduet i studiet (se studiemodell på s. 24).

Sentrale faglig-pedagogiske grep
I studieplanen for bachelor i journalistikk (vedlegg 9) viderefører og justerer vi noen viktige
elementer:
•

Inngangen til journalistikken: Etter Dannelsessemesteret begynner studiet i journalistikk
med de to emnene Språk og formidling i praksis og Journalisten i samfunnet. Gjennom
teoretisk, analytisk og praktisk/teknisk faglig tilnærming til fagfeltet skal disse skal gi
studentene innsikt i grunnleggende og sentrale sider ved hva det innebærer å arbeide som
journalist. I Språk og formidling i praksis får studentene ei innføring i journalistspråket, mer
allment i hvordan meningsdannelse foregår i mediert kommunikasjon, og hvordan
informasjonsteknologi både gir muligheter og føringer for form og innhold. Emnet gir ei
innføring i bruken av teknisk utstyr for produksjon og publisering av tekst, bilder, video og
lyd, og har en gradvis progresjon mht. eksponering av studentenes arbeider, fra
medieprodukter for intern bruk til reell publisering via utdanningas egen nettavis,
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Nettopp.nord.no. Som pedagogisk redskap gir en slik nettavis genuine muligheter for
realistisk publisering av journalistiske arbeider, til et reelt mediepublikum.

Vi viderefører også emnet Journalisten i samfunnet (som er et konsept utvikla hos oss, og for
øvrig også tatt i bruk ved journalistutdanninga på Universitetet i Stavanger). I løpet av ei ukes
opphold i en kommune i Salten skal studentene utforske et lokalsamfunn, og ut fra innsikt i
hverdagsliv og ulike temaområder lage nyheter og reportasjer, som også inngår som en del
av eksamen i emnet. Kontakten med lokalbefolkning og ulike miljøer, næringsliv, kultur,
politikk og fysiske omgivelser gir studentene en unik inngang til hvordan god journalistikk må
basere seg på et møte med mennesker.
•

Praksis: Vi innfører økt og mer differensiert praksis i ulike typer redaksjoner: I tillegg til
hovedperioden for praksis i siste semester (se studiemodell) innfører vi nå også korte
opphold for studentene i redaksjoner i nærområdet (Bodø/Fauske) i høst- og vårsemesteret
2. studieår. Vi har derfor oppretta avtaler med NRK Nordland, Avisa Nordland og
Saltenposten om slik kortpraksis, med varighet på ei uke for hver studentgruppe (vedlegg
15). Vi vil for øvrig også arrangere ekskursjoner til lokale redaksjoner allerede i løpet av
studentenes Dannelsessemester.

•

Praktisk/teknisk kompetanse: Vi vil legge større vekt på praktisk og teknisk opplæring
gjennom hele studiet, blant annet ved å opprette 1-2 deltidsstillinger i totalt 40 prosent
engasjement, innenfor praktisk journalistikk, der vi tilsetter personer som ellers arbeider
med visuell, lydlig og datastøtta journalistikk i en redaksjon, og som dermed kan bidra med
så aktuell kompetanse på området som overhodet mulig.

Forutsetninger for akkreditering
(studietilsynsforskriften § 2-1)

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende
forskrifter skal være oppfylt.
Lovgrunnlaget for studieakkreditering er:
•

Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 (Universitets- og høgskoleloven), sist
endret 15. juni 2016.

9
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•

Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av
1. februar 2010, sist endret 6. mars 2017.

•

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften),
fastsatt 9. februar 2017, sist endret 13. februar 2017.

•

Forskrift ved Nord universitet om studier og eksamen, herunder krav til graden bachelor.

Nord universitet har selvstendig etableringsrett til studier, jamfør Lov om universiteter og høyskoler.
I NOKUTs veiledning om kriterier for akkreditering framgår det at disse gjelder for alle som tilbyr
høyere utdanning, også institusjoner med egne faglige fullmakter (selvakkrediteringsrett). Nord
universitet har derfor valgt å utføre en reakkreditering av eksisterende program, deriblant
grunnutdanningen bachelor i journalistikk.
I NOKUTs veiledning til kriterier for akkreditering framgår det at disse gjelder for alle som tilbyr
høyere utdanning, også institusjoner med egne faglige fullmakter (selvakkrediteringsrett). NOKUT
anbefaler derfor at alle institusjoner som utarbeider nye studier bruker veiledningen aktivt i
utformingen av studiene. I denne søknaden vil vi søke å begrunne hvordan studiets innhold og
oppbygning oppfyller kravene i forskriften. Krav om styringsordning, reglement, klagenemnd,
læringsmiljøutvalg og utdanningsplan blir ivaretatt av sentrale organer hos Nord universitet og
Fakultet for samfunnsvitenskap.

Informasjon om kvalitetssikringssystemet og saksgangen
(etter §4-1 og §5-1 i studietilsynsforskriften)
System for kvalitetssikring av utdanningen ble godkjent av NOKUT 12.6 2012 for tidligere
Universitetet i Nordland. Nord universitet har videreført elementer fra alle de fusjonerte
institusjonenes akkrediterte kvalitetssikringssystem, og har utformet et justert system som
opprettholder høye kvalitetskrav. Universitetsstyret vedtok på sitt møte 23. juni 2016 de
overordnede rammene for nytt felles system. Sentralt Utdanningsutvalg behandler forslag til
studieplan for nye studier ved Nord universitet, og gir råd overfor rektor som gir den endelige
godkjenningen. Studieplanene skal tilfredsstille dokumentasjonskravene i NOKUTs
studietilsynsforskrift1 (Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning), som ble
revidert og vedtatt 9.2.2017, og tilhørende veiledning til søknad om akkreditering av studier.
Veiledningen gir retningslinjer for utforming av søknader og er oppdatert mai 2017.

1

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-02-07-137
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Lokalt Utdanningsutvalg gjør sammen med ledelsen for det enkelte fakultet, i dette tilfelle FSV, en
innledende vurdering for å avklare om grunnleggende forutsetninger for akkreditering er tilfredsstilt i
henhold til studietilsynsforskriften. For søknader som går videre til Sentralt Utdanningsutvalg,
oppnevner akkrediteringsteamet ved Nord universitet en eller flere saksbehandlere fra teamet til å
gjennomføre en kvalitetsvurdering av søknaden. Saksbehandler kan ikke evaluere samme sak i
Sentralt Utdanningsutvalg som vedkommende har gjort i Lokalt Utdanningsutvalg, men hun/han kan
veilede og gi råd. Saksbehandler må utføre saksbehandlingen i samsvar med kravene til
utdanningskvalitet slik disse er fastsatt i studietilsynsforskriften, og må ta hensyn til andre forskrifter,
reglement og lovbestemmelser som er relevant for studiet det søkes akkreditering for. I sin faglige
vurdering skal saksbehandler konkludere tydelig om utdanningskvaliteten oppfyller vilkårene i
studietilsynsforskriften.
I samråd med Lokalt Utdanningsutvalg fatter dekan ved fakultetet et foreløpig vedtak. Søknaden
videresendes så til Sentralt Utdanningsutvalg som gir råd til rektor, som til slutt fatter endelig vedtak
om akkreditering.

Opptak og opptakskrav
Bachelor i journalistikk er campusbasert og organisert innenfor det ordinære studieåret, med
oppstart i august og avslutning i juni. Studiet er ikke rammeplanstyrt. Studiet forutsetter at
studentene har ei viss teoretisk og ferdighetsmessig ballast. Dette gjelder først og fremst god evne til
å uttrykke seg språklig, både skriftlig og muntlig, og å ha grunnleggende, gode allmennkunnskaper
både om det norske samfunnet og internasjonale forhold. I tillegg skal studiekompetanse fra
videregående skole gi et grunnlag for sjølstendig læringsarbeid og evne til kritisk tenkning og
refleksjon, noe som for øvrig blir ivaretatt og videreført i det studieforberedende
Dannelsessemesteret på FSV. Det kan også gis opptak på grunnlag av realkompetanse, jf. Forskrift om
studier og eksamen ved Nord universitet, kap. 4 2, og særregler for norske journalistutdanninger3.
Søknadsrutiner, med søknadsfrist 15. april hvert år, rangering og opptak skjer i henhold til Nasjonal
opptaksmodell og Samordna opptak. I likhet med de andre journalistutdanningene her i landet
opererer vi med følgende kvoter for opptak:
1. 50 % kvote for søkere med førstegangsvitnemål

2

https://www.nord.no/no/studier/opptak#&acd=0c7e7e20-b423-b1aa-1073-f9bfd6eeaefb&acd=a89aa7e1-

631a-d6bc-4e7e-666da3d2de1f
3

http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptakskvoter/journalistikkvote.html
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2. 40 % ordinær kvote (som inkluderer søkere med realkompetanse, dvs. uten generell
studiekompetanse).
3. 10 % kvote for søkere med generell studiekompetanse og relevant arbeidspraksis.
Godkjenning av slik praksis skjer ved Nord universitet og gir to ekstrapoeng per halvår
praksis, med totalt inntil 12 ekstrapoeng. Det gis ingen alderspoeng i denne kvoten.
Hovedregelen for å få godkjent praksis er at:
•
•
•
•
•
•
•

stillingen har vært fulltid
arbeidet skal ha vært lønnet
arbeidet må ha vart i minst seks måneder
arbeidet skal ha vært hovedgjøremålet i den aktuelle perioden
arbeidet må ha vært selvstendig
arbeidet må være dekket av redaktørplakaten
søkeren skal ha produsert eget stoff

Frilansjobbing godkjennes dersom det kan dokumenteres at arbeidet har vært lønnet, var det
viktigste gjøremålet og utgjorde en full stilling.
Internasjonale søkere må kunne dokumentere bestått utdanning på nivå med norsk 3-årig
videregående opplæring som gir generell studiekompetanse, eller alternativt få opptak ut fra ei
vurdering av realkompetanse. Opptak vil for øvrig bli gjort ut fra bestemmelsene i «Forskrift om
opptak til høgre utdanning», §2-2, andre ledd:
Søkjarar som har utanlandsk utdanning frå land utanfor Norden, må dokumentere bestått
utdanning på nivå med norsk 3-årig vidaregåande opplæring som gir generell
studiekompetanse, jf. sjette ledd, og i tillegg dokumentere kunnskapar i norsk med éin av
desse prøvane:
1. Bestått norsk med 393 timar frå vidaregåande opplæring
2. Bestått eksamen frå trinn 3 i norsk for utanlandske studentar ved universiteta
3. Bestått eksamen frå 1-årig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for
utanlandske studentar
4. Skriftleg test i norsk, høgre nivå («Bergenstesten»), med minimum 450 poeng eller
«bestått» etter ny vurderingsordning f.o.m. hausten 2009
5. Avsluttande prøve i norsk (norskprøven) med ferdigheiter på minimum nivå B2 i alle
delferdigheiter, jf. lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for
nyankomne innvandrere (introduksjonslova) § 19 andre ledd.
- og §2-2, fjerde ledd:
Søkjarar som har utdanning frå International Baccalaureate (IB), og som anten har teke norsk
A eller norsk B på minst lågare nivå («standard level»), eller som oppfyller krava i tredje ledd,
fyller krava til generell studiekompetanse dersom dei i tillegg
1. har oppnådd diplom frå International Baccalaureate (IB), eller
2. har oppnådd IB-Certificate med meir enn 20 poeng og bestått tre fag på lågare nivå
(«standard level») og tre fag på høgre nivå («higher level»), eller bestått to fag på lågare nivå
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55/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor i journalistikk - 19/01463-7 Reakkreditering 2019 - Bachelor i journalistikk : Søknad om reakkreditering - Bachelor i journalistikk versjon 25.11.2019

(«standard level») og fire fag på høgre nivå («higher level»). Slike søkjarar kan ikkje ha lågare
karakter enn 3. Theory of Knowledge, Creativity, Action and Service og Extended Essay må òg
vere bestått.

Informasjon om opptak og studiestart blir gitt på hjemmesidene hos Nord universitet og Samordna
opptak, i tillegg til det som blir formidla gjennom ulike former for markedsføring av studiet. Søkere
som takker ja til studieplass får også et standard informasjonsbrev tilsendt, med praktiske
opplysninger om registrering og studiestart.

Søkning og rekruttering
Etter overgangen til ei journalistutdanning basert på en treårig bachelorgrad har det vært svært få
tilfeller av søknader basert på arbeidserfaring i journalistikk, jf. det som står ovenfor om opptakskrav.
Dette er beklagelig, fordi journalistikk i høy grad er et modningsfag, der livserfaring i seg sjøl kan gi
viktige kvalifikasjoner. Yrkesutøvelsen som journalist er av utprega allmennfaglig art, der et vidt
spekter av kunnskaper om, og genuin interesse for samfunnsforhold og menneskelige livsvilkår er en
sentral kompetanse. Et innslag av studenter tatt opp på realkompetanse kunne derfor ha berika
læringsmiljøet på studiet. Vi vurderer derfor å målrette noe av markedsføringa mer mot nettopp
denne kategorien potensielle søkere.
Antallet søkere til bachelorutdanninga vår i journalistikk har gått ned de siste fire-fem årene, en
tendens som for øvrig også gjelder de andre studiestedene med journalistutdanning her i landet. Det
er trolig flere årsaker til dette, men én åpenbar faktor er at arbeidsmarkedet for journalister i flere år
har vært prega av innskrenkinger og oppsigelser. Dette gjelder særlig i de store mediebedriftene;
som nevnt har den lokale pressen (og inntil nylig den regionale) vist seg å være mer motstandsdyktig
overfor strukturelle endringer med hensyn til opplagsutvikling og inntjening. Det har nok også hatt en
viss betydning at pressen sjøl har brukt mye spalteplass og sendetid på å rapportere om problemer
knytta til negative konjunkturer. Dermed kan også inntrykket de utdanningssøkende har fått med
hensyn til jobbmuligheter etter endt studium ha blitt mer negativt enn hva realitetene faktisk tilsier.
Vi ser nå klare tendenser til mer positive utviklingstrekk i nyhetsmediene, med bedre finansielle
vilkår, blant annet fordi publikums vilje til å betale for redaksjonelt linnhold på nettet har vist seg å
være større i Norge enn i de fleste andre land. Allerede i 2016 opplevde ei rekke mediehus at
inntektene fra brukerbetaling oversteg inntekter fra annonsesalg. Samtidig melder nordnorske
redaktører om at de nå har problemer med å få rekruttert kvalifisert arbeidskrav i redaksjonene.
Dette er en ny situasjon, som trolig er et utslag både av at det er stor usikkerhet blant unge med
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tanke på framtidige jobbmuligheter som journalist, og det faktum at vi i Bodø har utdanna få
journalister de siste årene. I markedsføringa av bachelorstudiet vårt vil vi selvsagt utnytte til fulle det
faktum at det nå faktisk er fullt mulig å få seg jobb som journalist, og særlig i mindre redaksjoner
(som uansett er et svært nyttig og til og med nødvendig springbrett inn i bransjen).
Dette gir i seg sjøl grunn til optimisme med hensyn til framtidig søkning til studiet. Fagmiljøet på
journalistutdanninga i Bodø har også siden tidlig i 2017 arbeidet aktivt utadretta med å markedsføre
studietilbudet. Vi bruker flere kanaler i dette arbeidet: sosiale medier, besøk på videregående skoler
og informasjon ut til særlig lokale redaksjoner via bransjeorganisasjonene Landslaget for lokalaviser
og Nordnorsk redaktørforening. I forbindelse med lanseringa av studiet og vår reviderte studieplan
(vedlegg 9) vinteren 2020 vil vi bruke alle kanaler, også de redaksjonelle miljøene vi har kontakt med,
for å nå ut med informasjon om den faglige og pedagogiske profilen i studietilbudet.
Årsakene til både lavere søkertall og gjennomstrømming er altså komplekse, og kan ikke uten videre
tillegges for dårlig studiekvalitet ved vårt utdanningstilbud. Vi vil tvert imot hevde at både det faglige
tilbudet og de psyko-sosiale sidene ved studiet er kvalitetsmessig på høyde med andre studiesteder.
Samtidig er studiekvalitet noe som kontinuerlig må evalueres og forbedres, blant annet på grunn av
nye faktorer som søkeratferd, mulige nye målgrupper og nye krav til kandidatenes sluttkompetanse.
Fagkollegiet arbeider derfor kontinuerlig med å legge best mulig til rette for et relevant og
meningsfullt studietilbud.
Etter to år med nullopptak på grunn av lavt antall søkere (med vårt studium som 1.-prioritet) har vi
studieåret 2019-20 bare én klasse i løp, som er i sitt tredje og siste år. Vi konstaterer med tilfredshet
at per i dag ser det ut til å bli tilnærma 100 prosent gjennomføring av studieløpet i denne klassen, det
vil si i så fall si at 21 studenter tar sin bachelorgrad våren 2020. Da disse studentene besvarte
NOKUTs studiebaromenter høsten 2018, med høy svarprosent, viste resultatet en sammenlagt skår
som var praktisk talt lik landsgjennomsnittet for denne typen utdanninger; på et par av spørsmålene
fikk vi til og med bedre poengskår.

(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold,
oppbygging og progresjon samt muligheter for studentutveksling.
Informasjon om studietilbudet blir publisert på universitetets hjemmesider, og blir kvalitetssikra av
fagpersonalet og studieadministrasjonen på FSV. Både den generelle delen av studieplanen og
emnebeskrivelsene blir presentert, med informasjon om alle vesentlige sider ved studiet, inkludert
læringsutbyttebeskrivelser og krav om å disponere en del eget teknisk utstyr. Informasjonen
inneholder også en beskrivelse av studiets faglige egenart og hvilke yrker det kvalifiserer for. I tillegg
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legger vi inn lenker til presentasjon av medlemmene i fagstaben, med oversikt over faglige
spesialområder, forskningspubliseringer og pågående prosjekter.
Studieinformasjonen vil også omhandle tilbud om opphold ved studiesteder i utlandet, basert på
fagkollegiets kvalitetssikring og fakultetets formelle avtaler med disse.

Vedlegg til forutsetninger for akkreditering

Vedlegg nr.

Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet

Firmaattest fra Brønnøysundregisteret (nye private institusjoner)

Ikke relevant

Styringsordning (nye institusjoner)

Ikke relevant

Styrevedtekter (nye institusjoner)

Ikke relevant

Eksamensreglement og, eller inkludert, institusjonens

Ikke relevant

bachelorgradsreglement (nye institusjoner)
Andre relevante reglementer (nye institusjoner)

Ikke relevant

Reglement for klagenemnd + ev. avtale om samarbeid om

Ikke relevant

klagenemnd (nye institusjoner)
Bestemmelse læringsmiljøutvalg (nye institusjoner)

Ikke relevant

Mal for utdanningsplan (nye institusjoner)

Ikke relevant

Vitnemål og Diploma Supplement (alle)

1

Systembeskrivelse av kvalitetssikringssystem (nye institusjoner)

Ikke relevant

Beskrivelse av kvalitetsarbeidet. Gjelder kun den delen av
kvalitetsarbeidet som beskriver kvalitetssikringen av studier på ph.d.nivå (For søkere om Ph.d.-studium for første gang).

Ikke relevant
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Krav til studietilbudet
(studietilsynsforskriften § 2-2)

§ 2-2. (1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal
ha et dekkende navn.
Både den generelle delen av studieplanen og emnebeskrivelsene har læringsutbyttebeskrivelser
(«LUBer») i henhold til kravene i NKR. Følgende oversikt viser korrespondansen mellom
nivåbeskrivelsene i NKR (nivå 6; 1. syklus) og læringsutbyttebeskrivelsene i studieprogrammet:

NKR:
En kandidat med fullført
kvalifikasjon skal ha følgende
totale læringsutbytte,
definert i-:
Kunnskap:

Læringsutbyttebeskrivelser i
studieplanen for bachelor i
journalistikk, generell del
•

har bred kunnskap om
sentrale temaer,
teorier,
problemstillinger, av
journalistikk- og
mediefaglig art

•

har bredd kunnskap
om journalistrollen og
redaksjonelle
prosesser og rutiner,
verktøy og metoder

•

kjenner til det etiske
rammeverket for
journalistisk
virksomhet

•

kjenner til forskningsog utviklingsarbeid
innenfor journalistikk

Kandiaten...
•

•

har bred kunnskap om
sentrale temaer,
teorier,
problemstillinger,
prosesser, verktøy og
metoder innenfor
fagområdet
kjenner til forskningsog utviklingsarbeid
innenfor fagområdet

•

kan oppdatere sin
kunnskap innenfor
fagområdet

•

har kunnskap om
fagområdets historie,
tradisjoner, egenart
og plass i samfunnet

•

kan oppdatere sin
kunnskap innenfor
journalistikk

•

har kunnskap om
journalistikkens
historie, tradisjoner,

Utdyping/begrunnelse

Journalistikk er et fag som
spenner vidt og bredt. Som
profesjonelle yrkesutøvere skal
journalister forholde seg til
svært mange
kunnskapsområder, og må ha
innsikt i både om teori og
praksis(er), ulike interesser,
samfunnsmessige roller og
funksjoner. For å kunne
formidle disse kreves ikke bare
gode allmennkunnskaper, men
også oppmerksomhet om hva
som rører seg i samfunnet og i
folks hverdagsliv, og å kunne
behandle dette kritisk og
sjølstendig.
Journalistisk formidling
innebærer også maktutøvelse
av mange slag. Kunnskaper om
det presseetiske rammeverket
og evne til kritisk, etisk
refleksjon rundt egen og andres
journalistiske praksis er derfor
svært sentralt i ei
journalistutdanning. Det samme
gjelder kunnskaper om hva som
16
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egenart og plass i
samfunnet

skiller journalistikk fra andre
former for informasjons- og
kommunikasjonsarbeid, først og
fremst redaksjonell
uavhengighet og retten til fritt
valgt av kilder.
Dette henger igjen sammen
med kunnskaper om hva rollen
som journalist innebærer,
hvordan medievirksomheter
fungerer i vår tids omskiftelige
informasjonsunivers, og hvilke
tekniske, økonomiske, politiske
og kulturelle rammevilkår de
har.

Ferdigheter:

•

kan anvende faglig
kunnskap og relevante
resultater fra
forsknings- og
utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske
problemstillinger

•

kan treffe begrunnede
journalistiske valg ut
fra etisk refleksjon

Kandidaten...
•

•

•

•

kan anvende faglig
kunnskap og
relevante resultater
fra forsknings- og
utviklingsarbeid på
praktiske og
teoretiske
problemstillinger og
treffe begrunnede
valg
kan reflektere over
egen faglig utøvelse
og justere denne
under veiledning
kan finne, vurdere og
henvise til
informasjon og
fagstoff og framstille
dette slik at det
belyser en
problemstilling
kan beherske
relevante faglige
verktøy, teknikker og
uttrykksformer

•

kan reflektere over
egen faglig utøvelse og
justere denne under
veiledning

•

kan finne, vurdere og
henvise til informasjon
og fagstoff både av
journalistisk og
vitenskapelig karakter,
og framstille dette slik
at det belyser en
problemstilling

•

kan beherske
relevante verktøy,
teknikker og
uttrykksformer
innenfor journalistikk

Journalistisk yrkesutøvelse blir
gjerne knytta til et sett med
ferdigheter: kildeferdighet,
analyseferdighet,
formidlingsferdighet,
idéutvikling og kreativitet, noe
som gjenspeiles i
læringsutbyttebeskrivelsene i
bachelorutdanningen.
Arbeid med praktiske
øvingsoppgaver er en sentral
del av journalistikkstudiet. Mye
av læringsarbeidet blir
tilrettelagt i form av utstrakt
veiledning, både individuelt og
gruppevis. I tillegg til individuelt
arbeid er studentene i store
deler av studiet organisert i
redaksjonelle grupper, der aktiv
deltakelse er et klart vilkår for å
oppnå ønska læringsutbytte.
Kandidaten skal etter endt
studium beherske et bredt
register av alternative praktiske
grep, og kunne velge
systematisk og bevisst blant
disse. Dette gjelder evnen til å
håndtere ulike tekniske
redskaper, men også å kunne
anvende de ulike
uttrykksformene/modalitetene
(tekst, bilder, lyd, video) som til
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enhver tid er mest
kommunikativt hensiktsmessig.

Generell kompetanse:

•

har innsikt i relevante
fag- og yrkesetiske
problemstillinger i
journalistikken

•

kan planlegge og
gjennomføre varierte
arbeidsoppgaver og
prosjekter som
strekker seg over tid,
alene og som deltaker
i en gruppe, og i tråd
med etiske krav og
retningslinjer

•

kan formidle sentralt
fagstoff som teorier,
problemstillinger og
løsninger både
skriftlig, muntlig og
gjennom andre
relevante
uttrykksformer

Kandidaten...
•

•

•

•

•

har innsikt i relevante
fag- og yrkesetiske
problemstillinger
kan planlegge og
gjennomføre varierte
arbeidsoppgaver og
prosjekter som
strekker seg over tid,
alene og som deltaker
i en gruppe, og i tråd
med etiske krav og
retningslinjer
kan formidle sentralt
fagstoff som teorier,
problemstillinger og
løsninger, både
skriftlig, muntlig og
gjennom andre
relevante
uttrykksformer
kan utveksle
synspunkter og
erfaringer med andre
med bakgrunn
innenfor fagområdet
og gjennom dette
bidra til utvikling av
god praksis
kjenner til nytenking
og
innovasjonsprosesser

•

kan utveksle
synspunkter og
erfaringer med andre
med bakgrunn
innenfor journalistikk,
og gjennom dette
bidra til utvikling av
god praksis

•

kjenner til nytenking
og
innovasjonsprosesser i
mediene

•

kjenner til
internasjonale forhold
og trender innenfor
journalistikk og media.

Journalistikkstudiet er i høy
grad prosjektbasert. Alt fra
korte nyhetssaker, via grundige
reportasjer til
bacheloroppgaven krever
systematikk, nøyaktighet og
sjølstendighet, men også evne
til å kunne samarbeide målretta
med andre. Både i journalistisk
arbeid og i forskningsarbeidet
som danner grunnlaget for
bacheloroppgaven står innsikt i
etiske standarder og krav
sentralt. Regelmessig evaluering
av eget og andres arbeid er
også et viktig pedagogisk grep
gjennom hele studieløpet.
Innsikt i hvilke mekanismer som
styrer de raske endringene i
mediebransjen er også viktig,
blant annet for å kunne være
proaktiv og innovativ i et
framtidig yrke som journalist.

Studietilbudets navn
Journalistikkfaget favner vidt, og «journalist» er ikke en beskytta yrkestittel. Det er desto viktigere å
markere hva som skiller journalistikken fra andre typer informasjonsarbeid, nemlig journalistens rett
18
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og plikt til balansert, nøytral og uavhengig formidling av samfunnsinformasjon, med fritt valg av
kilder og research og publisering i henhold til pressens Vær varsom-plakat og Redaktørplakat.
Betegnelsen bachelor i journalistikk (engelsk: Bachelor in Journalism) viser til ei utdanning som leder
fram mot en bestemt form for yrkesutøvelse, basert på pressens etiske rammeverk og
journalistikkens posisjon som uavhengig av kommersielle, politiske og ideologiske særinteresser.
Studietilbudets navn er dekkende for akademisk nivå, det faglige innholdet i studiet og den
yrkesutøvelsen studiet primært kvalifiserer for.

§ 2-2. (2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for
videre studier og/eller arbeidsliv.
Utviklinga av digital informasjonsteknologi har siden midten av 1990-tallet gitt til dels dramatisk nye
rammevilkår for pressen. Redaksjonenes tilgang til publiseringsløsninger og til informasjon av alle
slag er blitt enklere, mer automatisert og til dels også rimeligere. Samtidig er media stilt overfor
grunnleggende nye utfordringer fra konkurrerende informasjonskanaler og nye preferanser hos
publikum, både med hensyn til medieinnhold og den konteksten mediebruken foregår i, noe som har
gitt nye bruksmønstre. Sjøl om journalistikk som fag inneholder noen svært slitesterke og fortsatt
høyst aktuelle kompetanseområder, som idéutvikling, etisk refleksjon og evne til analyse og
kildekritikk, er andre sider ved yrkesutøvelsen åpenbart i rask endring. For ei yrkesretta utdanning
som vår er det dermed avgjørende viktig å kontinuerlig vurdere hva slags faglig innhold og
pedagogisk tilrettelegging som er best egna for å kvalifisere studentene for et yrke som journalist.
Når studiet skal kvalifisere for en så omskiftelig bransje som de journalistiske mediene, må studiets
relevans derfor sikres både av de føringene studieplanen gir, og av fagpersonalets kjennskap til
journalistikkens rammevilkår (både historiske og dagsaktuelle), pressens samfunnsmessige rolle og
redaksjonenes produksjonsrutiner og strategiske grep.
•

Kollegiet ved journalistutdanninga arbeider kontinuerlig med å holde seg faglig oppdatert om
status og endringer i mediebransjen, og innenfor aktuelle forskningsområder for journalistikk
og medier.

•

Kollegiet har formelle møter minimum én gang pr. måned («lærermøtet»), som ledes av
studieprogramansvarlig, og der studieveileder også tidvis (ut fra temaenes relevans) deltar.
Her diskuteres og avgjøres spørsmål rundt organisering av undervisning, planlegging på kort
og lengre sikt, revisjoner av studieplan, evaluering av studiekvalitet (på emner og studiet som
helhet), pensum, m.m.
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•

Så langt det er praktisk mulig samles også hele kollegiet hver mandag morgen til et mer
uformelt møte, der vi evaluerer og diskuterer uka som gikk og informerer hverandre om uka
som kommer.

•

Flere av de vitenskapelig ansatte deltar i råd, utvalg, redaksjoner og forskningsnettverk, og
deltar jevnlig på nasjonale og internasjonale konferanser. Se §2-3 (6) nedenfor.

•

Kontakten med mediebransjen og arbeidslivet foregår på flere måter: Gjestelærere gir viktige
impulser til både studentene og fagstaben, og vi har et utstrakt kontaktnett av
praksisredaksjoner som vi jevnlig besøker i forbindelse med studentenes praksisopphold. I
forkant av hver (hoved)praksisperiode i 6. semester arrangerer vi et praksisseminar der
studentene møter praksisveiledere fra et utvalg av praksisredaksjoner, og får presentert og
diskutert form og innhold i redaksjonell praksis, og rettigheter og plikter hos de ulike
partene. Studentene får her også i oppgave å tilegne seg grunnleggende kunnskap om de
kommunene der praksisen skal foregå. Se også s. (58) nedenfor, om praksisordninga i studiet.

•

Vi har også arrangert møter og seminarer med både representanter fra mediebransjen
(redaksjoner av ulike slag, Nordnorsk redaktørforening, og Helgeland og Salten lokallag av
Norsk journalistlag, Landslaget for lokalaviser), og både nåværende og tidligere studenter.
Det siste i rekka av slike dagsseminarer var i mai 2019, der et bredt spekter av temaer og
problemstillinger rundt bransjens behov for kompetanse og studentenes opplevelse av
studiets relevant ble diskutert (se vedlegg 5). Vi skal for øvrig arrangere liknende møter – i
form av konsultasjoner med et studieprogramråd – 1-2 ganger pr. studieår, der aktører i
mediebransjen, fagkollegiet og studenter deltar, og der vi utveksler erfaringer og synpunkter
om aktuelle temaer som er egna til å styrke relevansen og studiekvaliteten i journalistutdanninga.

•

For at fagkollegiet skal være oppdatert på produksjonsrutiner og redaksjonelle strategier i en
omskiftelig mediebransje, vil medlemmer av kollegiet også – etter tur –hospitere 1-2 uke(r)
hvert år i redaksjoner av ulik størrelse og type rundt om i landet. Vi skal her delta i daglig
nyhetsarbeid, styrke nettverket vårt vis a vis bransjen, og også innhente idéer til, og ønsker
om mulige forskningstemaer.

Journalistikkstudiet kvalifiserer først og fremst for arbeid i redaksjoner, med publisering på nett
og/eller lineær TV og radio. Dessuten er det ei kjensgjerning at arbeidsmarkedet i mediebransjen har
vært prega av bevegelse av arbeidstakere mellom journalistikk og kommunikasjonsarbeid i ulike
former. Journalister er gjerne ettertrakta som medarbeidere innenfor PR og strategisk
kommunikasjon i offentlig og privat sektor og i sivilsamfunnets organisasjoner. Ei utdanning i
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journalistikk gir dermed åpenbart muligheter for arbeid også innenfor dette feltet, særlig dersom den
er supplert med noen år journalistisk erfaring fra redaksjoner.
Bachelor i journalistikk gir i tillegg gi grunnlag for videre studier på masternivå i et rikt tilfang av
medie- og kommunikasjonsutdanninger i innland og utland, av mer eller mindre teoretisk, praktisk
eller estetisk/kunstnerisk art. Nærliggende eksempel er Medievitenskap (UiO), Medier og
kommunikasjon (UiB), Medie- og dokumentasjonsvitenskap (UiT), Medie- og interaksjonsdesign (UiT),
Undersøkende journalistikk (UiB) – og vår egen planlagte Master i journalistikk og
kommunikasjonsarbeid. Eksempler på aktuelle masterstudier I utlandet kan være: MA in journalism
(Dublin City University), Master in Journalism and Social Communication (Univ. of Wroclaw, Polen),
Μaster of Arts in Digital Media, Communication and Journalism (Aristotle University Thessaloniki),
men også studier som går mer i retning av kommunikasjonsarbeid og PR eller medieledelse: Master's
degree in communication, social media and web marketing (UpLevel, Scuola di management, Milano,
Italia), Master in Journalism and Media Industries (Vytautas Magnus University, Litauen).

§ 2-2. (3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800
timer per år for heltidsstudier.
Studieåret består av om lag 16 uker i høstsemesteret og 22 uker i vårsemesteret. Læringsarbeidet i
studiet er i hovedsak knytta til fire former for aktiviteter:
Organiserte læringsaktiviteter: Dette omfatter deltakelse i undervisning, veiledning (enkeltvis og i
grupper), oppgaveløsning, deltakelse responsgrupper og morgenmøter under redaksjonell
internpraksis, presentasjoner (i klassen, av for eksempel av ukas «nyhetsbilde»), produksjon av
journalistiske øvingsoppgaver (internpraksis), ekskursjoner til lokale redaksjoner i løpet av
kommunikasjonsemnet i Dannelsessemesteret, og til kommuner i Salten-regionen i emnet
Journalisten i samfunnet., kortpraksis (ei ukes varighet, høst- og vårsemester 2. studieår).
•

Organisert læring omfatter også praksis, i to former:
Kortpraksis: I sitt 2. og 3 semester etter Dannelsessemesteret (dvs. 3. og 4. semester i
studieløpet) blir studentene utplassert i lokale redaksjoner i to perioder á ei uke. Her får de
delta i ulike sider ved redaksjonelt arbeid, og tilegner seg verdifull innsikt i hva arbeidet som
journalist innebærer. Plassering i 2. studieår er gjort for å sikre at studentene har et tilegna
seg et visst faglig nivå, som gir dem en realistisk mulighet til å bidra redaksjonelt.
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•

Hovedpraksis: I siste semester tilbringer studentene 12 uker i en redaksjon (avis, nett, NRK),
der de får grundig veiledning og oppfølging, både internt og ved at vi besøker dem i løpet av
perioden. Denne ordninga er nærmere beskrevet i §2-2 (9) nedenfor.

Selvstudium: Foruten individuelt arbeid med pensumlitteraturen vil selvstudium også omfatte å
nyttiggjøre seg tilbudet vårt om mengdetrening i bruken av teknisk utstyr. Dette er tilgjengelig for
studentene i ei utlånsordning, og gjør det mulig å få mengdetrening for å mestre det til dels
avanserte tekniske utstyret vi bruker. I tillegg må selvstudium i ei journalistutdanning også innebære
at studenten holder seg orientert om nyhetsbildet – lokalt, nasjonalt og globalt – og følger med på
ulike medietrender i inn- og utland.
Eksamensforberedelser: Dette foregår både individuelt og i kollokviegrupper, og omfatter delvis
arbeid med pensum og delvis med (ferdigstilling av) journalistiske oppgaver, ut fra eksamensformens
egenart. I emnet Journalisten i samfunnet er for eksempel eksamen en gruppepresentasjon av
journalistiske produkter og refleksjoner rundt arbeidet med disse (for øvrig et arrangement som er
åpent for publikum). Forberedelser til denne eksamenen foregår gjennom hele emneperioden, og
krever utstrakt evne til samarbeid.
De ulike studieaktivitetene tilsier at studentenes arbeidsuke skal være på rundt 40 timer, som
tilsvarer 1530 timer på årsbasis – 644 timer i høstsemesteret og 885 timer i vårsemesteret.
Studiets arbeidsomfang:

Studieår

Semester

1 - høst
1
2 - vår

3 - høst

2
4 - vår

Aktivitet
- Organiserte læringsaktiviteter
- Selvstudium
- Eksamensforberedelser
- Organiserte læringsaktiviteter,
inkl. red. internpraksis
- Selvstudium
- Eksamensforberedelser
- Organiserte læringsaktiviteter,
inkl. red. internpraksis og
ekstern «kortpraksis»
- Selvstudium/intern
øvingspraksis
- Eksamensforberedelser
- Organiserte læringsaktiviteter,
inkl. red. internpraksis og
ekstern «kortpraksis»
- Selvstudium/intern
øvingspraksis
- Eksamensforberedelser

Fordeling
(timer)
320
244
80
440
365
80
320

244

Sum
(timer)
644

885

644

80
440

365

885

80
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5. - høst

3

6. - vår

- Organiserte læringsaktiviteter,
inkl. intern øvingspraksis
- Selvstudium
- Eksamensforberedelser
- Organiserte læringsaktiviteter,
inkl. intern øvingspraksis
- Selvstudium
- Ekstern redaksjonspraksis
- Eksamensforberedelser

320
244
80
150
225
450
60

644

885

§ 2-2. (4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være
tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
Innhold og oppbygging
For å sikre at studietilbudet framstår som relevant og attraktivt omfatter denne søknaden om
reakkreditering også en revisjon av gjeldende studieplan. Basert både på evalueringer av gjeldende
studieplan og organisering (internt i kollegiet og med studenter, og eksternt ut fra innspill fra
bransjehold) og kartlegging av tilsvarende studietilbud i inn- og utland skal særlig følgende
målsetninger og tiltak nå vektlegges (jf. også det som er nevnt om «faglig-pedagogisk grep» på s. 8
ovenfor:
•

Seminarrekka «Kommunikasjon og formidling» i emnet Dannelsessemester vil fra og med
høsten 2020 bli klarere retta inn mot at studentene skal få kontakt med det journalistiske
praksisfeltet, gjennom ekskursjon til redaksjoner i nærområdet og styrking av journalistisk
kommunikasjon.

•

Større vekt i 2. semester (etter Dannelsessemesteret) på begynneropplæring i bruken av
ulike tekniske redskaper for journalistisk formidling.

•

Klarere progresjon gjennom hele studiet med tanke på å beherske digitale verktøy for
research og formidling ved hjelp av tekst, lyd, bilder, video og andre former for visualisering.

•

Større læringstrykk gjennom hele studiet, med øvinger og hyppig levering av obligatoriske
oppgaver av både teoretisk, analytisk og ferdighetsmessig art.

•

Noe av opplæringa i praktisk journalistikk skal foregå i nærliggende redaksjoner
(«kortpraksis»), noe vi allerede har gjort avtaler om med ledelsen i de aktuelle
mediebedriftene.

•

Økt vektlegging av idéutvikling og kildearbeid i alle praktiske deler av studiet.
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•

I emnet bacheloroppgaven fjernes essay som valgfri oppgavetype, slik at oppgaveformen nå
skal være en kvalitativ og/eller kvantitativ studie. Begrunnelsen er først og fremst at vi ønsker
å spisse dette emnet tydeligere inn mot forskningsprosedyre, og formidling i en sjanger som
ligger nær den vitenskapelige artikkelen. Emnet vil dermed både knytte seg tettere til kurset i
samfunnsvitenskapelig metode (se nedenfor), gi økt innsikt hos alle studenter om
vitenskapelig formidling, og styrke den vitenskapelige kompetansen som kreves for å søke på
et eventuelt framtidig mastergradsstudium. Endringa av den faglige profilen i dette emnet vil
også tydeliggjøre forbindelsen til det arbeidet med vitenskapelig tekster studentene hadde i
Dannelsessemesteret.

•

Opplæringa i flermedial reportasjejournalistikk (inkludert undersøkende journalistikk) vil nå
foregå i to nye emner, på henholdsvis 20 og 10 studiepoeng. Plasseringa av emnene i
studiemodellen bidrar til å styrke forbindelsen mellom temaet journalistisk research i
Flermedial reportasje 1 og FSVs fellesemne Innføring i samfunnsvitenskapelig metode.
Dessuten sikrer plasseringa av det mer praktiske og prosjektretta emnet Flermedial
reportasje 2 en god faglig overgang fra den campusbaserte delen av studiet til studentenes
hovedpraksis i siste semester.

Dette realiserer vi gjennom en revidert studiemodell (se nedenfor), med både nye emner og en del
justeringer i de emnene vi viderefører, og delvis ny pensumlitteratur. Det er bare de to siste av våre
spesifikt journalistikkfaglige emner i studiet – det vil si Praksis, tempo og refleksjon og
Redaksjonspraksis – som videreføres i tilnærma uendra form.
I tillegg til de faglig spesifikke emnene i journalistikk inneholder studiet to emner som er felles for alle
studieprogrammene på FSV: EX150S Dannelsessemester - menneske, samfunn og vitenskap (30 sp.)
og ME118S Innføring i samfunnsvitenskapelig metode (10 sp.). Det første danner grunnlaget for
fagspesifikke studietilbud ved å gi ei innføring i filosofi- og vitenskapshistorie og i temaer som er
sentrale i den forskninga og undervisninga som til enhver tid foregår ved fakultetet. Metodekurset
har på sin side to siktemål: Det ene er å gi grunnleggende innsikt i samfunnsvitenskapelig metode og
opplæring i analyseferdigheter, noe som er særlig relevant for arbeidet med bacheloroppgaven i
studiets femte semester. Det andre målet er å kunne bruke elementer av vitenskapelig tenkning og
metode i journalistisk research, som er en sentral del av studiet.

Studiemodell
Studiet er bygd opp av i alt 11 emner. Utveksling (studentmobilitet) kan foregå i 4. eller 5. semester,
(Se vedlegg 6 om avtale om studentutveksling.)
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I modellen nedenfor er de sentrale emnene i studiet, det vi si der undervisningen må bygge på
forskerkompetanse, er markert med utheving, og kull H20 er brukt som eksempel mht.
tidsangivelse.

ÅR

SEMESTER

1
høst 2020

EMNE

Mobilitetsvindu

Praksis

Dannelsessemester - menneske, samfunn og
vitenskap
EX150S - 30 SP
17 uker

1
2
vår 2021

3
høst 2021

Språk og formidling i
praksis
JOU1001 – 15 SP
10 uker

Journalisten i
samfunnet
JOU1000 – 15 SP
11 uker

Flermedial
nyhetsjournalistikk
(med kortpraksis)
JOU2000 - 20 SP
11 uker

Medier, makt og
demokrati
JO124U - 10 SP
6 uker

Innføring i
samfunnsvitenskapelig
metode
ME118S – 10 SP

Flermedial reportasje
1 (teori og metode)
(med kortpraksis)
JOU2001 – 20 SP
14 uker

X

Flermedial reportasje
2 (prosjekt)
JOU2002 – 10 SP
6 uker

X

X

2
4
vår 2022

X

7 uker

5
høst 2022

Bacheloroppgave i
journalistikk
JO220U – 20 SP
11 uker

3
6
vår 2023

Praksis – tempo og
refleksjon
JO218U – 10 SP

Redaksjonspraksis
JO214U – 20 SP
12 uker

X

9 uker
Tilrettelegginga for studentenes samla læringsutbytte foregår innenfor disse emnene som overordna
struktur. Alle emnene er obligatoriske, med unntak av det/de som utgår på grunn av eventuell
innpasning av emner fra utenlandske studiesteder i forbindelse med studentutveksling. I følgende
matrise framgår det hvordan de overordna LUBene i studiet, slik disse er formulert i studieplanenes
generelle del, blir ivaretatt i de enkelte emnene.
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Kunnskap

har bred kunnskap om sentrale
temaer, teorier, problemstillinger,
av journalistikk- og mediefaglig
art
har bredd kunnskap om
journalistrollen og redaksjonelle
prosesser og rutiner, verktøy og
metoder
kjenner til det etiske
rammeverket for journalistisk
virksomhet
kjenner til forsknings- og
utviklingsarbeid innenfor
journalistikk
kan oppdatere sin kunnskap
innenfor journalistikk
har kunnskap om journalistikkens
historie, tradisjoner, egenart og
plass i samfunnet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

x

X

JO214U Redaksjonspraksis

JO218U Praksis – tempo og refl.

O220 Bacheloroppgave i journalistikk

JOxxxx Flermedial reportasje 2 (pr.)

ME118S Innføring i samf.vit.sk. met.

JOxxxx Flermedial reportasje 1 (t&m)

O124 Medier, makt og demokrati

JO216U Redaksjonell rundtur

Kandidaten..

JOU1000 Journalisten i samfunnet

OU1001 Språk og formidling i pr.

EX150S Dannelsessemester...§

LUBer i generell del
av studieplanen.
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

JO214U Redaksjonspraksis

X

X

JO218U Praksis – tempo og refl.

X

O220 Bacheloroppgave i journalistikk

X

JOxxxx Flermedial reportasje 2 (pr.)

Ferdigheter

kan anvende faglig kunnskap og
relevante resultater fra
forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske
problemstillinger
kan treffe begrunnede
journalistiske valg ut fra etisk
refleksjon
kan reflektere over egen faglig
utøvelse og justere denne under
veiledning
kan finne, vurdere og henvise til
informasjon og fagstoff både av
journalistisk og vitenskapelig
karakter, og framstille dette slik at
det belyser en problemstilling
kan beherske relevante verktøy,
teknikker og uttrykksformer
innenfor journalistikk

ME118S Innføring i samf.vit.sk. met.

JOxxxx Flermedial reportasje 1 (t&m)

O124 Medier, makt og demokrati

JO216U Redaksjonell rundtur

Kandidaten..

JOU1000 Journalisten i samfunnet

OU1001 Språk og formidling i pr.

EX150S Dannelsessemester...§

LUBer i generell del
av studieplanen.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

JO214U Redaksjonspraksis

X

JO218U Praksis – tempo og refl.

X

O220 Bacheloroppgave i journalistikk

X

JOxxxx Flermedial reportasje 2 (pr.)

Generell kompetanse

har innsikt i relevante fag- og
yrkesetiske problemstillinger i
journalistikken
kan planlegge og gjennomføre
varierte arbeidsoppgaver og
prosjekter som strekker seg over
tid, alene og som deltaker i en
gruppe, og i tråd med etiske krav
og retningslinjer
kan formidle sentralt fagstoff som
teorier, problemstillinger og
løsninger både skriftlig, muntlig
og gjennom andre relevante
uttrykksformer
kan utveksle synspunkter og
erfaringer med andre med
bakgrunn innenfor journalistikk,
og gjennom dette bidra til
utvikling av god praksis
kjenner til nytenking og
innovasjonsprosesser i mediene
kjenner til internasjonale forhold
og trender innenfor journalistikk
og media.

ME118S Innføring i samf.vit.sk. met.

JOxxxx Flermedial reportasje 1 (t&m)

O124 Medier, makt og demokrati

JO216U Redaksjonell rundtur

Kandidaten..

JOU1000 Journalisten i samfunnet

OU1001 Språk og formidling i pr.

EX150S Dannelsessemester...§

LUBer i generell del
av studieplanen.

X

X

X

X

X

X
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Tabellen under viser sammenhengen mellom LUBer, undervisnings- og læringsformer og vurderingsformer, og begrunnelse for disse:
(Emnene EX150S Dannelsessemester - menneske, samfunn og vitenskap og ME118S Innføring i samfunnsvitenskapelig metode skal ikke reakkrediteres i denne
omgang, og nærmere begrunnelse for vurderingsform som er særegne for disse er ikke tatt med her.)

Emne
JO1001 Språk og
formidling i praksis

LUBer
Kunnskap
Studenten …
• har god kjennskap til
rettskrivingsreglene og
hvilke krav som stilles
til et godt
journalistspråk
• kjenner til språklige og
stilistiske særtrekk ved
ulike journalistiske
sjangre
• har grunnleggende
kunnskap om språk og
makt, særlig knytta til
journalistrollen
• har grunnleggende
kunnskap om både
tradisjonelle og sosiale
mediers særpreg som
kanaler for journalistisk
formidling og
meningsdannelse

Undervisnings- og
læringsformer
Forelesningsprega
undervisning (varighet
fra 15 til 45 minutter),
veksling med oppgaver
underveis:
- Presentere
lærestoff/pensum; gi
oversikt over faglige
temaer
- Inspirere til ei faglig
nysgjerrig og
entusiastisk, men også
kritisk reflekterende
tilnærming til
fagstoffet
Instruksjoner (ansikt til
ansikt eller via
læremidler på nettet): Gi ferdighetsmessig
innføring/opplæring i
redaksjonelle rutiner
og bruken av tekniske
redskaper av ulik art.
Veiledning, individuelt
og gruppevis.

Vurderingsform
Obligatorisk deltakelse (OD):
Det er obligatorisk deltakelse
(80 %) på undervisning og
aktiviteter med organisert
veiledning i dette emnet, se
oversikt i Canvas. Forutsettes
fullført før fremstilling til
eksamen/vurdering.
Vurderingsuttrykk:
Godkjent/ikke godkjent. Teller
0/100 av karakteren i emnet.

Begrunnelse
For vurderingsform

Mappe (MA/L). Studentene skal
velge ut og levere 5 arbeider
blant 10 øvinger/oppgaver.
Innleveringsfrist på fastsatt
dato. Vurderingsuttrykk: A-F.
Arbeidene i mappa sensureres
som en helhet, og gis én samla
karakter. Teller 60/100 av
karakteren i emnet.

OD:
Aktiv deltakelse i det tilbudet
som gis i form av undervisning,
veiledning og redaksjonell
øvingsproduksjon er ei
forutsetning for å oppnå det
læringsutbytte studieplanen
foreskriver.
De organiserte læringsaktivitetene i studiet er i høy
grad basert på aktiv samhandling
studentene imellom og lærer–
student. At studentene deltar i
aktivitetene er derfor ei klar
forutsetning for i det hele tatt å
kunne tilby slik pedagogisk
tilrettelegging.
Obligatorisk deltakelse er ei
gjennomgående
vurderingsordning i hele studiet,
som vist i emnebeskrivelsene.

Skriftlig skoleeksamen (SK/S), 4
timer (første gang 2021 vår).
Vurderingsuttrykk
A-F. Teller 40/100 av
karakteren.

MA/L:
Jevnlige innleveringer av
(øvings)oppgaver bidrar til
kontinuitet i læringsarbeidet
gjennom hele perioden for
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Ferdighet
Studenten …
• kan formidle med tanke
på opplysning og
opplevelse i et korrekt,
presist og levende
språk, i ulike
journalistiske sjangre
• kan skrive kreative
tekster i ulike
journalistiske sjangre
• forstår hvordan bilder
og tekster virker
sammen, og kan unytte
samspillet mellom
disse
• gjenkjenner og unngår
manipulerende
språkbruk
• kan analysere egen og
andres språkbruk
• kan reflektere over
egen språkbruk og
justere denne under
veiledning
• behersker
grunnleggende
notatteknikk
• har grunnleggende
ferdigheter i å
fotografere og ta opp
og redigere lyd- og

Systematiske
tilbakemeldinger på
oppgaver (prosess og
produkt):
- Legge til rette for
læring gjennom å ta
utgangspunkt i den
enkelte students
forutsetninger,
interesser, progresjon
og utfordringer
- Gi ferdighetsmessig
opplæring
Øvingsoppgaver med
skriftlige,
muntlige/lydlige og
visuelle
presentasjoner, evt. i
form av «workshops»:
- Praktisk anvendelse
av teorier og
produksjonsrutiner,
individuelt og i gruppe.
Sjølstudium:
Oppøve evne til
sjølstendig og
systematisk arbeid
med lærestoff (noe
som i seg sjøl har klar
overføringsverdi til
arbeidet som journalist

emnet. Mappevurdering bygger
også på den pedagogiske idéen
at studenten skal forholde seg
aktivt og reflekterende til egen
læring, ved at progresjon og
mestring over tid kommer til
uttrykk i de innleverte
arbeidene. Å velge hvilke
arbeider som inngår i mappa
krever også refleksjon rundt
vurderingskriterier sett i forhold
til egen læring.
SK/S:
Skoleeksamen brukes for å
tydeliggjøre at visse faglige
prestasjoner avhenger av
deltakelse i undervisninga og
studentenes sjølstendige arbeid
med pensumlitteraturen.
Eksamensformen stimulerer
videre til sjølstendig tilnærming
til et fagstoff, noe som også er
en høyst relevant journalistfaglig
kompetanse. Oppgavene
utformes slik at de ikke bare
krever reproduksjon av
læreboktekster, men viser
studentenes forståelse av
sentrale faglige begreper,
prinsipper og problemstillinger
gjennom å kunne anvende disse
på et materiale.
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•

•

•

videoopptak med
journalistiske formål
kan bruke enkel
interaktiv grafikk for å
visualisere data
kan bruke en del ulike
digitale
presentasjonsformater
ut fra hva som egna til å
vekke interesse og
forståelse hos publikum
kan bruke sosiale
medier i journalistisk
sammenheng

i en redaksjon):
- Arbeid med
pensumlitteratur

Generell kompetanse
Studenten …
• har innsikt i relevante
fag- og yrkesetiske
problemstillinger
• kan tilegne seg ny og
oppdatert kunnskap om
fagfeltet
• kjenner til nytenkning
og innovasjon innenfor
medieteknologi og
publiseringsverktøy, og
har en viss evne til selv
å lære seg å bruke
tilgjengelige redskaper
for formidling av tekst,
lyd, bilder og video
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JOU1000 Journalisten i
samfunnet

Kunnskap
Studenten …
• har kunnskap om
journalistikkens
samfunnsoppdrag og
journalistens yrkesrolle
• har nødvendig
samfunnskunnskap om
kommunal politikk og
forvaltning, og om
hvordan et
lokalsamfunn fungerer
• har grunnleggende
kjennskap til
journalistiske sjangre
• kjenner medienes
etiske rammeverk, og
forstår de etiske
utfordringer i
lokaljournalistikken
Ferdighet
Studenten …
• kan samle inn og
systematisere fakta om
et lokalsamfunn ved
hjelp av offentlig
tilgjengelig statistikk og
annen relevant
informasjon
• kan utvikle
journalistiske ideer og

Forelesningsprega
undervisning (varighet
fra 15 til 45 minutter),
veksling med oppgaver
underveis:
- Presentere
lærestoff/pensum; gi
oversikt over faglige
temaer
- Inspirere til ei faglig
nysgjerrig og
entusiastisk, men også
kritisk reflekterende
tilnærming til
fagstoffet
Instruksjoner (ansikt til
ansikt eller via
læremidler på nettet): Gi ferdighetsmessig
innføring/opplæring i
redaksjonelle rutiner
og bruken av tekniske
redskaper av ulik art.
Veiledning, individuelt
og gruppevis.
Systematiske
tilbakemeldinger på
oppgaver (prosess og
produkt):

Obligatorisk deltakelse (OD).
Det er obligatorisk deltakelse
(80%) på undervisning og
aktiviteter med organisert
veiledning i dette emnet, se
oversikt i Canvas. Forutsettes
fullført før fremstilling til
eksamen/vurdering.
Vurderingsuttrykk:
Godkjent/ikke godkjent. Teller
0/100 av karakteren i emnet.
Skriftlig skoleeksamen (SK/S), 2
timer (første gang 2021 vår).
Vurderingsuttrykk
Bestått/bestått. Må være
bestått før studenten får delta i
gruppeeksamen.
Muntlig (MU/M). Muntlig
presentasjon i gruppe.
Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke
bestått.

OD:
Aktiv deltakelse i det tilbudet
som gis i form av undervisning,
veiledning og redaksjonell
øvingsproduksjon er ei
forutsetning for å oppnå det
læringsutbytte studieplanen
foreskriver.
De organiserte læringsaktivitetene i studiet er i høy
grad basert på aktiv samhandling
studentene imellom og lærer–
student. At studentene deltar i
aktivitetene er derfor ei klar
forutsetning for i det hele tatt å
kunne tilby slik pedagogisk
tilrettelegging.
Obligatorisk deltakelse er ei
gjennomgående
vurderingsordning i hele studiet,
som vist i emnebeskrivelsene.
SK/S:
Skriftlig skoleeksamen brukes for
å tydeliggjøre at visse faglige
prestasjoner avhenger av
deltakelse i undervisninga og
studentenes sjølstendige arbeid
med pensumlitteraturen.
Eksamensformen stimulerer
videre til sjølstendig tilnærming
til et fagstoff, noe som også er
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•

•
•

•

vinkle saker på en
kreativ måte
møter mennesker med
interesse og respekt,
både menn og kvinner i
alle aldre, ulike
yrkesgrupper,
skoleelever,
pensjonister og andre
behersker
grunnleggende
intervjuteknikk
kan formidle stoff fra
lokalsamfunnet i form
av journalistiske
tekster, foto,
lyd(bilder), video m.m.
uttrykker seg språklig
på en bevisst og
hensiktsmessig måte

Generell kompetanse
Studenten …
• kan planlegge og
gjennomføre
arbeidsoppgaver og
prosjekter alene og
sammen med andre
studenter
• er nysgjerrig, idérik,
utforskende og
omstillingsdyktig i sin
fagutøvelse

- Legge til rette for
læring gjennom å ta
utgangspunkt i den
enkelte students
forutsetninger,
interesser, progresjon
og utfordringer
- Gi ferdighetsmessig
opplæring
Øvingsoppgaver med
skriftlige,
muntlige/lydlige og
visuelle
presentasjoner, evt. i
form av «workshops»:
- Praktisk anvendelse
av teorier og
produksjonsrutiner,
individuelt og i gruppe.
Sjølstudium:
Oppøve evne til
sjølstendig og
systematisk arbeid
med lærestoff (noe
som i seg sjøl har klar
overføringsverdi til
arbeidet som journalist
i en redaksjon):
- Arbeid med
pensumlitteratur

en høyst relevant journalistfaglig
kompetanse. Oppgavene
utformes slik at de ikke bare
krever reproduksjon av
læreboktekster, men viser
studentenes forståelse av
sentrale faglige begreper,
prinsipper og problemstillinger
gjennom å kunne anvende disse
på et materiale.
I emnet Journalisten i samfunnet
fungerer skoleeksamen som
prekvalifisering for Muntlig
presentasjon (MU/M). Eksamen
legges derfor tidlig i emnet, slik
at studenter som stryker får
mulighet for kontinuasjonseksamen.
MU/M:
I et studium i journalistikk bør
det inngå i det minste én
eksamen som stiller krav til
studentenes evne til muntlig
presentasjon. I JO1000 foregår
dette i ei eksamenssetting, men
der det i tillegg er reell
kommunikasjon med et
publikum. Vi har valgt å gjøre
dette i form av
gruppepresentasjon med 3-4
studenter, der også et publikum
i form av klassen og andre
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•
•
•

JO216U Flermedial
nyhetsjournalistikk

kan reflektere over
egen praksis, og justere
den under veiledning
arbeider i tråd med
etiske krav og
retningslinjer
kan delta i kritisk, faglig
diskusjon, og på den
måten bidra produktivt
i team

Kunnskap
Studenten…
• har kunnskap om
samfunnet og
kjennskap til
journalistisk praksis
innenfor ulike
temaområder

Ekskursjoner:
To ganger i løpet av
emnet drar studentene
(i grupper på 4-5) til
kommuner i Saltenregionen:
Studentene får
førstehånds, autentisk
informasjon om steder,
yrkesroller og
samfunnsmessige
interesser og kulturer,
som igjen danner
utgangspunkt for
journalistisk
bearbeiding og
presentasjon.

Forelesningsprega
undervisning (varighet
fra 15 til 45 minutter),
veksling med oppgaver
underveis:
- Presentere
lærestoff/pensum; gi
oversikt over faglige
temaer

studenter og tilsatte på Nord er
til stede.
Denne vurderingsformer stiller
krav til målretta samarbeid i
studentgrupper. Presentasjonen
stiller også krav til dramaturgisk
oppbygging, språklig og visuell
framstilling, og fremmer
refleksjon rundt hvordan fysisk
tilstedeværelse med et publikum
skiller seg fra mediert
formidling.

Obligatorisk deltakelse (OD).
Det er obligatorisk deltakelse
(80%) på undervisning og
aktiviteter med organisert
veiledning i dette emnet, se
undervisningsplan i Canvas.
Forutsettes fullført før
fremstilling til
eksamen/vurdering.

I JOxxx Flermedial reportasje –
prosjekt har vi valgt å bruke den
mer tradisjonelle muntlig
overhøringa, med eksaminator
og (ekstern) sensor. Her har vi
behov for å kontrollere graden
av sjølstendighet i arbeide med
prosjektoppgaven, og
kandidatens evne til å begrunne
de valgene som er gjort i løpet
av arbeidet med denne
OD:
Aktiv deltakelse i det tilbudet
som gis i form av undervisning,
veiledning og redaksjonell
øvingsproduksjon er ei
forutsetning for å oppnå det
læringsutbytte studieplanen
foreskriver.
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•

•
•

•

•

har grundig kjennskap
til de journalistiske
sjangre, og de ulike
fortellermåtene som
brukes i faget
har inngående
kunnskap om nyhetsog reportasjespråk
har kunnskap om
analyse og
argumentasjon i
meningsjournalistikken
har grundig forståelse
for de etiske
utfordringene innen
journalistikken
har grundig kjennskap
til hvordan
Offentleglova og
Miljøinformasjonsloven
kan brukes i
journalistisk research

Ferdighet
Studenten…
• behersker metoder for
idéutvikling, individuelt
og i grupper
• kan samle inn og kritisk
vurdere informasjon fra
ulike kilder
• kan planlegge,
organiserer og

- Inspirere til ei faglig
nysgjerrig og
entusiastisk, men også
kritisk reflekterende
tilnærming til
fagstoffet.
Instruksjoner (ansikt til
ansikt eller via
læremidler på nettet): Gi ferdighetsmessig
innføring/opplæring i
redaksjonelle rutiner
og bruken av tekniske
redskaper av ulik art.
Veiledning, individuelt
og gruppevis.
Systematiske
tilbakemeldinger på
oppgaver (prosess og
produkt):
- Legge til rette for
læring gjennom å ta
utgangspunkt i den
enkelte students
forutsetninger,
interesser, progresjon
og utfordringer
- Gi ferdighetsmessig
opplæring

Vurderingsuttrykk:
Godkjent/ikke godkjent. Teller
0/100 av karakteren.
Mappe (MA/L) Individuell
mappe med journalistiske
produkter og refleksjonsnotat. I
løpet av kurset lager og leverer
studentene journalistiske
arbeider innenfor ulike
temaområder, sjangre og
medieformer. Til eksamen
velger studenten ut fire
journalistiske arbeider, som
representerer ulike sjangre og
medieformer. I tillegg leverer
studenten to refleksjonsnotat:
ett som begrunner utvalget av
de journalistiske produktene i
mappa, og ett som svarer på en
gitt oppgave med tilknytning til
pensum. De seks arbeidene i
mappa sensureres som en
helhet, og gis én karakter.
Karakter A-F. Teller 100 % av
karakteren i emnet.
Arbeidskrav (AK/AR).
Innlevering av journalistiske
arbeider. Forutsettes fullført før
fremstilling til
eksamen/vurdering. Teller
0/100 av karakteren.

De organiserte læringsaktivitetene i studiet er i høy
grad basert på aktiv samhandling
studentene imellom og lærer–
student. At studentene deltar i
aktivitetene er derfor ei klar
forutsetning for i det hele tatt å
kunne tilby slik pedagogisk
tilrettelegging.
Obligatorisk deltakelse er ei
gjennomgående
vurderingsordning i hele studiet,
som vist i emnebeskrivelsene.
MA/L:
Jevnlige innleveringer av
(øvings)oppgaver bidrar til
kontinuitet i læringsarbeidet
gjennom hele perioden for
emnet. Mappevurdering bygger
også på den pedagogiske idéen
at studenten skal forholde seg
aktivt og reflekterende til egen
læring, ved at progresjon og
mestring over tid kommer til
uttrykk i de innleverte
arbeidene. Å velge hvilke
arbeider som inngår i mappa
krever også refleksjon rundt
vurderingskriterier sett i forhold
til egen læring.
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•

gjennomfører nyhetsog reportasjearbeid
treffer begrunnede valg
på alle stadier av den
journalistiske
arbeidsprosessen
behersker visuelle,
digitale fortellermåter

Generell kompetanse
Studenten…
• har god kjennskap til
hvordan det
journalistiske arbeidet i
redaksjoner foregår
• kan arbeide som
allroundjournalist og
dekke ulike felt av
samfunnet
• har innsikt i relevante
faglige
problemstillinger
• behersker de
arbeidsformer som
gjelder i tråd med
etiske krav og
retningslinjer

Øvingsoppgaver med
skriftlige,
muntlige/lydlige og
visuelle
presentasjoner, evt. i
form av «workshops»:
- Praktisk anvendelse
av teorier og
produksjonsrutiner,
individuelt og i gruppe.
Sjølstudium:
Oppøve evne til
sjølstendig og
systematisk arbeid
med lærestoff (noe
som i seg sjøl har klar
overføringsverdi til
arbeidet som journalist
i en redaksjon):
- Arbeid med
pensumlitteratur

Studentene skal i løpet av
emnet levere 12 arbeider til
fastsatt frist. Vurderingsuttrykk:
Godkjent/ikke godkjent.

AR/AR:
Den overordna målsetninga med
arbeidskrav er ikke kontroll, men
å legge til rette for studentenes
læringsmessige måloppnåelse.
I våre emner utgjør arbeidskrav
et grunnlag for vurderingsordninga mappevurdering.
Arbeidskrav i form av et sett
med oppgaver av ulik art og med
klare frister for ferdigstillelse og
innlevering skal stimulere til
kontinuitet, læringstrykk og
progresjon i studiet. Her er
prosess vel så viktig som
produkt, ved at veiledning fra
faglærer (og i mange tilfeller
medstudenter) er avgjørende
viktig for læringsutbyttet.

Kortpraksis i
redaksjon:
I den relanserte
bacheloren (fra høsten
´20) innfører vi
perioder med
kortvarige opphold på
3-5 dager i
nærliggende mediehus.
Hensikten er å gi
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JO124U Medier, makt
og demokrati

Kunnskap:
Studenten …
• har grunnleggende
kunnskap om medienes
rolle i offentlig debatt
og meningsdannelse
• har grunnleggende
kunnskap om
mediesamfunnet og
medienes kulturelle,
sosiale og politiske
betydning
• har grunnleggende
kunnskap om
ytringsfrihetens
muligheter og
begrensninger
• har grunnleggende
kunnskap om hvordan
språk og

studentene et realistisk
bilde av hva
journalistisk arbeid
innebærer. Dette
omfatter også
orienteringer og
veiledning fra
redaksjonelt tilsatte,
retta inn mot et antall
begrensa
øvingsoppgaver
studentene skal utføre.
Forelesningsprega
undervisning (varighet
fra 15 til 45 minutter),
veksling med oppgaver
underveis:
- Presentere
lærestoff/pensum; gi
oversikt over faglige
temaer
- Inspirere til ei faglig
nysgjerrig og
entusiastisk, men også
kritisk reflekterende
tilnærming til
fagstoffet.
Veiledning, individuelt
og gruppevis.
Systematiske
tilbakemeldinger på

Obligatorisk deltakelse (OD)
(80%) i aktiviteter som er
nærmere beskrevet ved
emnestart. Vurderingsform:
Godkjent/ikke godkjent. Teller
0/100 av karakteren.
Forutsettes fullført før
fremstilling til
eksamen/vurdering.
Arbeidskrav (AK/AR).
Innlevering av et journalistisk
arbeide i form av en
mediekommentar. Forutsettes
fullført før fremstilling til
eksamen/vurdering. Teller
0/100 av karakteren.
Hjemmeeksamen (HJ/H),
individuell, tre dager.
Karakteruttrykk: A-F. Teller
100/100 av karakteren.

OD:
Aktiv deltakelse i det tilbudet
som gis i form av undervisning,
veiledning og redaksjonell
øvingsproduksjon er ei
forutsetning for å oppnå det
læringsutbytte studieplanen
foreskriver.
De organiserte læringsaktivitetene i studiet er i høy
grad basert på aktiv samhandling
studentene imellom og lærer–
student. At studentene deltar i
aktivitetene er derfor ei klar
forutsetning for i det hele tatt å
kunne tilby slik pedagogisk
tilrettelegging.
Obligatorisk deltakelse er ei
gjennomgående
vurderingsordning i hele studiet,
som vist i emnebeskrivelsene.
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presentasjonsform
virker
kan reflektere over
medie- og
kommunikasjonsfaglige
problemstillinger
forstår etiske
utfordringer involvert i
medienes formidling og
praksis

Ferdighet
Studenten …
• kan anvende
fagkunnskapen til å
analysere og diskutere
mediefaglige
problemstillinger på en
kritisk og selvstendig
måte
• har en bevisst og kritisk
holdning til rollen som
journalist i dagens
mediesamfunn
Generell kompetanse
Studenten …
• kan finne, vurdere og
henvise til informasjon
og fagstoff, og
framstille det slik at det
belyser en
problemstilling

oppgaver (prosess og
produkt):
- Legge til rette for
læring gjennom å ta
utgangspunkt i den
enkelte students
forutsetninger,
interesser, progresjon
og utfordringer
- Gi ferdighetsmessig
opplæring.
Sjølstudium:
Oppøve evne til
sjølstendig og
systematisk arbeid
med lærestoff (noe
som i seg sjøl har klar
overføringsverdi til
arbeidet som journalist
i en redaksjon):
- Arbeid med
pensumlitteratur

AK/AR:
Den overordna målsetninga med
arbeidskrav er ikke kontroll, men
å legge til rette for studentenes
læringsmessige måloppnåelse.
I våre emner utgjør arbeidskrav
et grunnlag for vurderingsordninga mappevurdering.
Arbeidskrav i form av et sett
med oppgaver av ulik art og med
klare frister for ferdigstillelse og
innlevering skal stimulere til
kontinuitet, læringstrykk og
progresjon i studiet. Her er
prosess vel så viktig som
produkt, ved at veiledning fra
faglærer (og i mange tilfeller
medstudenter) er avgjørende
viktig for læringsutbyttet.
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JOU2001 Flermedial
reportasje 1 – teori og
metode

kan utveksle
synspunkter og
erfaringer med andre
med bakgrunn innen
mediefaget
kan reflektere rundt
journalistisk
profesjonsutøvelse og
medienes rolle og makt
i samfunnet fra et
utenfraperspektiv

Kunnskap
Studenten...
• har inngående
kjennskap til
reportasjens særpreg
som sjanger og metode
• vet hva som særpreger
featurereportasjen,
undersøkende
reportasje og
dokumentarreportasje
• forstår betydningen av
å forholde seg
profesjonelt til
personkilder av alle slag
• kjenner til de
virkemidlene ulike
medieplattformer
benytter seg av i
reportasjesammenheng

Forelesningsprega
undervisning (varighet
fra 15 til 45 minutter),
veksling med oppgaver
underveis:
- Presentere
lærestoff/pensum; gi
oversikt over faglige
temaer
- Inspirere til ei faglig
nysgjerrig og
entusiastisk, men også
kritisk reflekterende
tilnærming til
fagstoffet
Instruksjoner (ansikt til
ansikt eller via
læremidler på nettet): Gi ferdighetsmessig
innføring/opplæring i

Obligatorisk deltakelse (OD):
(80%) på undervisning og
aktiviteter med organisert
veiledning i dette emnet, se
undervisningsplan i Canvas.
Vurderingsform: Godkjent/ikke
godkjent. Teller 0/100 av
karakteren. Forutsettes fullført
før fremstilling til
eksamen/vurdering.
Arbeidskrav (AK/AR).
Innlevering av journalistiske
arbeider i reportasjesjangeren.
Forutsettes fullført før
fremstilling til
eksamen/vurdering. Teller
0/100 av karakteren.
Studentene skal i løpet av
emnet levere 10 arbeider til

OD:
Aktiv deltakelse i det tilbudet
som gis i form av undervisning,
veiledning og redaksjonell
øvingsproduksjon er ei
forutsetning for å oppnå det
læringsutbytte studieplanen
foreskriver.
De organiserte læringsaktivitetene i studiet er i høy
grad basert på aktiv samhandling
studentene imellom og lærer–
student. At studentene deltar i
aktivitetene er derfor ei klar
forutsetning for i det hele tatt å
kunne tilby slik pedagogisk
tilrettelegging.
Obligatorisk deltakelse er ei
gjennomgående
vurderingsordning i hele studiet,
som vist i emnebeskrivelsene.
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har grundige
kunnskaper om
kildekritikk, medierett
og presseetikk
har kunnskaper om
reportasjespråket og
forteller- og
presentasjonsteknikk,
struktur og dramaturgi
har grundige
kunnskaper om
research ved hjelp av
arkiv, databaser,
offentlige registre og
sosiale medier
har nødvendig
kunnskaper om
arbeidsliv, offentlige
etater og næringsliv
som utgjør grunnlaget
for å drive med
undersøkende
journalistikk
har grundig kjennskap
til hvordan
Offentleglova og
Miljøinformasjonsloven
kan brukes i
journalistisk research

redaksjonelle rutiner
og bruken av tekniske
redskaper av ulik art.
Veiledning, individuelt
og gruppevis.
Systematiske
tilbakemeldinger på
oppgaver (prosess og
produkt):
- Legge til rette for
læring gjennom å ta
utgangspunkt i den
enkelte students
forutsetninger,
interesser, progresjon
og utfordringer
- Gi ferdighetsmessig
opplæring
Øvingsoppgaver med
skriftlige,
muntlige/lydlige og
visuelle
presentasjoner, evt. i
form av «workshops»:
- Praktisk anvendelse
av teorier og
produksjonsrutiner,
individuelt og i gruppe.

fastsatt frist. Vurderingsuttrykk:
Godkjent/ikke godkjent.
Mappe (MA/L). Studenten
velger ut og leverer fire
øvelser/oppgaver av
innleveringene som er gjort i
form av arbeidskrav.
Vurderingsform: Bestått/ikke
bestått. Vurderingskriterier i
henhold til
læringsutbyttebeskrivelsene i
emnet. Forutsettes bestått før
adgang til hjemmeeksamen.
Hjemmeeksamen (HJ/H) over
tre dager med oppgitt oppgave.
Vurderingsform: A-F. Teller
100/100.

AK/AR:
Den overordna målsetninga med
arbeidskrav er ikke kontroll, men
å legge til rette for studentenes
læringsmessige måloppnåelse.
I våre emner utgjør arbeidskrav
et grunnlag for vurderingsordninga mappevurdering.
Arbeidskrav i form av et sett
med oppgaver av ulik art og med
klare frister for ferdigstillelse og
innlevering skal stimulere til
kontinuitet, læringstrykk og
progresjon i studiet. Her er
prosess vel så viktig som
produkt, ved at veiledning fra
faglærer (og i mange tilfeller
medstudenter) er avgjørende
viktig for læringsutbyttet.
MA/L:
Jevnlige innleveringer av
(øvings)oppgaver bidrar til
kontinuitet i læringsarbeidet
gjennom hele perioden for
emnet. Mappevurdering bygger
også på den pedagogiske idéen
at studenten skal forholde seg
aktivt og reflekterende til egen
læring, ved at progresjon og
mestring over tid kommer til
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Ferdighet
Studenten...
• kan utvikle kreative
reportasjeidéer, både
alene og i samarbeid
med andre
• kan analysere et
sakskompleks med
tanke på journalistisk
bearbeiding og
formidling
• behersker intervjuet
som metode i ulike
reportasjesjangere
• kan anvende
kunnskaper om sjanger
og metode i
reportasjearbeid
• kan bruke observasjon
som metode for å
utforme scener i en
reportasjetekst
• kan kombinere tekst,
bilder, video og lyd i
reportasjesjangeren
• behersker
direkterapportering ved
hjelp tekst, lyd og
video/TV

Generell kompetanse
Studenten...

Sjølstudium:
Oppøve evne til
sjølstendig og
systematisk arbeid
med lærestoff (noe
som i seg sjøl har klar
overføringsverdi til
arbeidet som journalist
i en redaksjon):
- Arbeid med
pensumlitteratur

uttrykk i de innleverte
arbeidene. Å velge hvilke
arbeider som inngår i mappa
krever også refleksjon rundt
vurderingskriterier sett i forhold
til egen læring.

Kortpraksis i
redaksjon:
I den relanserte
bacheloren (fra høsten
´20) innfører vi
perioder med
kortvarige opphold på
3-5 dager i
nærliggende mediehus.
Hensikten er å gi
studentene et realistisk
bilde av hva
journalistisk arbeid
innebærer. Dette
omfatter også
orienteringer og
veiledning fra
redaksjonelt tilsatte,
retta inn mot et antall
begrensa
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JO220U
Bacheloroppgave i
journalistikk

kan kvalitetssikre egen
og andres reseaerch
har innsikt i relevante
fag- og yrkesetiske
problemstillinger.
kan tilegne seg ny og
oppdatert kunnskap om
fagfeltet.
kjenner til nytenkning
og innovasjon innenfor
medieteknologi og
publiseringsverktøy, og
kan selv lære seg å
bruke nye redskaper for
journalistisk formidling
og kommunikasjon med
publikum
lærer seg
journalistikkens
terminologi i bruk i
samtaler og diskusjoner

Kunnskaper
Studenten …
• har kunnskap om
grunnleggende
forskningsmetoder,
spesielt knyttet til
journalistikk- og
medieforskning
• har særlig gode
kunnskaper om det

øvingsoppgaver
studentene skal utføre.

Forelesningsprega
undervisning (varighet
fra 15 til 45 minutter),
veksling med oppgaver
underveis:
- Presentere
lærestoff/pensum; gi
oversikt over faglige
temaer
- Inspirere til ei faglig
nysgjerrig og

Obligatorisk deltakelse (OD)
på startseminar, midtseminar
og sluttseminar, teller 0/100 av
karakteren. Se Manual for
bacheloroppgaven og
undervisningsplan i Canvas.
Forutsettes fullført før
fremstilling til
eksamen/vurdering.

OD:
Aktiv deltakelse i det tilbudet
som gis i form av undervisning,
veiledning og redaksjonell
øvingsproduksjon er ei
forutsetning for å oppnå det
læringsutbytte studieplanen
foreskriver.
De organiserte læringsaktivitetene i studiet er i høy
grad basert på aktiv samhandling
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selvvalgte emnet for
bacheloroppgaven.
Ferdighet
Studenten …
• kan formulere en
avgrenset og
håndterbar
problemstilling for et
større skriftlig arbeid.
• kan søke fram relevant
kildestoff og anvende
forskningsmetodiske
verktøy
• kan drøfte empirisk
materiale ved hjelp av
faglige begreper,
teorier og perspektiver
• kan skrive en
akademisk oppgave
som tilfredsstiller
kravene til systematisk
tenkning, saklig
vurdering og
argumentasjon,
skriftlig
framstillingsevne og
bruk av referanser til
relevant faglitteratur

entusiastisk, men også
kritisk reflekterende
tilnærming til
fagstoffet

Generell kompetanse
Studenten …
• har utviklet
nysgjerrighet og evne

Prosjektarbeid
(vitenskapelig, evt. i
grupper på to):

Veiledning, individuelt
og gruppevis.
Systematiske
tilbakemeldinger på
oppgaver (prosess og
produkt):
- Legge til rette for
læring gjennom å ta
utgangspunkt i den
enkelte students
forutsetninger,
interesser, progresjon
og utfordringer
- Gi ferdighetsmessig
opplæring
Sjølstudium:
Oppøve evne til
sjølstendig og
systematisk arbeid
med lærestoff
- Arbeid med
pensumlitteratur

Arbeidskrav (AK) knyttet til
startseminar, midtseminar og
sluttseminar, teller 0/100 av
karakteren. Se Manual for
bacheloroppgaven og
undervisningsplan i Canvas.
Forutsettes fullført før
fremstilling til
eksamen/vurdering
Bacheloroppgave (BACO)
Individuell eller av to studenter
sammen. Vurderingsuttrykk AF. Teller 100/100 av karakteren
i emnet.

studentene imellom og lærer–
student. At studentene deltar i
aktivitetene er derfor ei klar
forutsetning for i det hele tatt å
kunne tilby slik pedagogisk
tilrettelegging.
Obligatorisk deltakelse er ei
gjennomgående
vurderingsordning i hele studiet,
som vist i emnebeskrivelsene.
AK:
Den overordna målsetninga med
arbeidskrav er ikke kontroll, men
å legge til rette for studentenes
læringsmessige måloppnåelse.
I våre emner utgjør arbeidskrav
et grunnlag for vurderingsordninga mappevurdering.
Arbeidskrav i form av et sett
med oppgaver av ulik art og med
klare frister for ferdigstillelse og
innlevering skal stimulere til
kontinuitet, læringstrykk og
progresjon i studiet. Her er
prosess vel så viktig som
produkt, ved at veiledning fra
faglærer (og i mange tilfeller
medstudenter) er avgjørende
viktig for læringsutbyttet.
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til å formulere og
besvare vitenskapelige
spørsmål
har evne til å gå i
dybden og strukturere
et større materiale
kan reflektere kritisk
og arbeide selvstendig
med
forskningsrelaterte
oppgaver
kan forholde seg til
konstruktiv kritikk av
eget arbeid, og justere
arbeidet under
veiledning
kan selv gi konstruktiv
og godt begrunnet
tilbakemelding til
medstudenter på
deres arbeid
behersker muntlig
presentasjon og kan
bidra til kritisk
diskusjon om faglige
spørsmål

- Samle inn,
systematisere og
vurdere kritisk
informasjon av ulike
slag, individuelt og
gruppevis.
- Utforming av
bacheloroppgave i hht.
retningslinjer gitt i
studiet, og allmenne
sjangerkrav for
vitenskapelige tekster.

BACO:
Å skrive en bacheloroppgave er
et formelt krav i bestemmelsene
for graden. Vurderingsformen
foreskriver en studie av
begrensa omfang, som bygger
på vitenskapelig prosedyrer og
prinsipper, og presenteres i
henhold til bestemte
sjangerkrav.
I bacheloroppgaven inngår både
krav til innsamling av empirisk
materiale, metodisk holdbar
bearbeiding og analyse av dette,
og drøfting/refleksjon av funn.
Oppgaven gir dermed
muligheter for å anvende
kunnskaper og ferdigheter som
er tilegna i emnet Innføring i
samfunnsvitenskapelig metode.
Bacheloroppgaven kan leveres
individuelt eller som et
samarbeid mellom to studenter,
og stimulerer derfor både til
sjølstendighet og til samarbeid.
Et sentralt element i denne
vurderingsformen hos oss er
utstrakt veiledning fra
fagpersonalets side.
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JOU2002 Flermedial
reportasje 2 – prosjekt

Kunnskap
Studenten
• har kunnskap om ulike
måter å lage reportasje
på
• har oversikt over
reportasjen som
sjanger og funksjon i
journalistikken
• har inngående
kunnskap om
kildekritikk og etikk
• får erfaring med å
jobbe journalistisk tett
på vanlige mennesker
• har kunnskap om språk
og andre virkemidlers
praktiske funksjon i
reportasje
• har kunnskap om ulike
verktøy og utstyr til
bruk i redaksjonell
presentasjon
• har kunnskap om hva
som kreves for å skape
sin egen arbeidsplass,
og hvilke muligheter
rollen som
frilansjournalist gir
Ferdighet
Studenten
• kan lage en større
publiserbar reportasje

Forelesningsprega
undervisning (varighet
fra 15 til 45 minutter),
veksling med oppgaver
underveis:
- Presentere
lærestoff/pensum; gi
oversikt over faglige
temaer
- Inspirere til ei faglig
nysgjerrig og
entusiastisk, men også
kritisk reflekterende
tilnærming til
fagstoffet
Instruksjoner (ansikt til
ansikt eller via
læremidler på nettet): Gi ferdighetsmessig
innføring/opplæring i
redaksjonelle rutiner
og bruken av tekniske
redskaper av ulik art.
Veiledning, individuelt
og gruppevis.
Systematiske
tilbakemeldinger på
oppgaver (prosess og
produkt):
- Legge til rette for
læring gjennom å ta

Obligatorisk deltakelse (OD)
(80%) på undervisning og
aktiviteter med organisert
veiledning i dette emnet, se
undervisningsplan i Canvas.
Vurderingsform: Godkjent/ikke
godkjent. Teller 0/100 av
karakteren. Forutsettes fullført
før fremstilling til
eksamen/vurdering.
Oppgave (OP/O) med
beskrivelse av, og
dokumentasjon om innsalg av
reportasjen/reportasjeserien i
eksamensoppgaven til en
redaksjon. Individuell
innlevering. Vurderingsuttrykk:
Bestått/ikke bestått.
Vurderingskriterier i henhold
læringsutbyttebeskrivelsene i
emnet.
Oppgave med justerende
muntlig (OM). Reportasje eller
reportasjeserie med fritt valgt
tema, og metoderapport.
Individuell innlevering.
Vurderingsuttrykk A-F. Teller
100/100 av karakteren i emnet.

OD:
Aktiv deltakelse i det tilbudet
som gis i form av undervisning,
veiledning og redaksjonell
øvingsproduksjon er ei
forutsetning for å oppnå det
læringsutbytte studieplanen
foreskriver.
De organiserte læringsaktivitetene i studiet er i høy
grad basert på aktiv samhandling
studentene imellom og lærer–
student. At studentene deltar i
aktivitetene er derfor ei klar
forutsetning for i det hele tatt å
kunne tilby slik pedagogisk
tilrettelegging.
Obligatorisk deltakelse er ei
gjennomgående
vurderingsordning i hele studiet,
som vist i emnebeskrivelsene.
OP/O:
Oppgaveinnleveringer av et vist
omfang og med klare krav til
faglig fordypning er sentralt i de
fleste studier, også i bachelor i
journalistikk. I
bacheloroppgaven inngår både
krav til innsamling av empirisk
materiale, metodisk holdbar
bearbeiding og analyse av dette,
og drøfting/refleksjon av funn.
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•

•
•

•

•

•

•

kan etablere
problemstilling og
researche denne frem
til en fullverdig
reportasje
kan jobbe selvstendig
med et større
journalistisk prosjekt
kan gjennomføre
research, kildekritisk
analyse og kompliserte
etiske vurderinger
kan identifisere,
organisere og analysere
et større kilde/datamateriale for
journalistisk bruk
kan observere
relevante miljø og
bruke utvalgte
observasjoner som
scener i en reportasje
kan komponere og
formidle journalistiske
budskap med
dramaturgiske grep
tilpasset
reportasjesjangeren
skape, utvikle og selge
inn ideer til
redaksjonelle
ledere/oppdragsgivere

utgangspunkt i den
enkelte students
forutsetninger,
interesser, progresjon
og utfordringer
- Gi ferdighetsmessig
opplæring
Øvingsoppgaver med
skriftlige,
muntlige/lydlige og
visuelle
presentasjoner, evt. i
form av «workshops»:
- Praktisk anvendelse
av teorier og
produksjonsrutiner,
individuelt og i gruppe.
Sjølstudium:
Oppøve evne til
sjølstendig og
systematisk arbeid
med lærestoff (noe
som i seg sjøl har klar
overføringsverdi til
arbeidet som journalist
i en redaksjon):
- Arbeid med
pensumlitteratur

Oppgaven gir dermed
muligheter for å anvende
kunnskaper og ferdigheter som
er tilegna i emnet Innføring i
samfunnsvitenskapelig metode.
I emnet inngår en oppgave der
studenten som frilanser skal
selge en reportasje til en
redaksjon. Dette innebærer altså
å anvende kunnskaper om
frilansing i journalistikken i en
autentisk relasjon til en mulig
kjøper/kunde, noe som i høy
grad vil fremme læringseffekten
i denne delen av emnet.
OM:
Denne vurderingsformen
tilgodeser det som er nevnt
ovenfor om Oppgave (OP/O). I
tillegg gir muntlig overhøring
mulighet for å måle grad av
sjølstendighet i arbeidet med
den innleverte
reportasjen/reportasjeserien, og
evne til refleksjon rundt de
valgene som er gjort under
arbeidet med denne. I emnet
Reportasje 2 er dette sentrale
læringsmål.

Kortpraksis i
redaksjon:
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JO218U Praksis –
tempo og refleksjon

Generell kompetanse
Studenten
• får erfaring med å
bygge en
kunnskapsbase på et
samfunnsområde
• lærer seg
prosjektarbeid
• får kunnskap om det
journalistiske yrkesliv
og fagfelt
• får trening i å gi
konstruktiv
tilbakemelding til
kollegers arbeid
• Viser evne til selvkritisk
refleksjon

I den relanserte
bacheloren (fra høsten
´20) innfører vi
perioder med
kortvarige opphold på
3-5 dager i
nærliggende mediehus.
Hensikten er å gi
studentene et realistisk
bilde av hva
journalistisk arbeid
innebærer. Dette
omfatter også
orienteringer og
veiledning fra
redaksjonelt tilsatte,
retta inn mot et antall
begrensa
øvingsoppgaver
studentene skal utføre.

Kunnskap
Studenten …
• har inngående
kunnskap om den
redaksjonen han/hun
skal ha praksis i,
herunder den
redaksjonelle profilen
og
publiseringssystemet
• har bred kunnskap om
aktuelle

Instruksjoner (ansikt til
ansikt eller via
læremidler på nettet): Gi ferdighetsmessig
innføring/opplæring i
redaksjonelle rutiner
og bruken av tekniske
redskaper av ulik art.
Veiledning, individuelt
og gruppevis.
Systematiske

Obligatorisk deltakelse (OD)
(80%) på undervisning og
aktiviteter med organisert
veiledning i dette emnet, se
undervisningsplan i Canvas.
Vurderingsform: Godkjent/ikke
godkjent. Teller 0/100 av
karakteren. Forutsettes fullført
før fremstilling til
eksamen/vurdering.

OD:
Aktiv deltakelse i det tilbudet
som gis i form av undervisning,
veiledning og redaksjonell
øvingsproduksjon er ei
forutsetning for å oppnå det
læringsutbytte studieplanen
foreskriver.
De organiserte læringsaktivitetene i studiet er i høy
grad basert på aktiv samhandling
studentene imellom og lærer–
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•

journalistfaglige og
yrkesetiske
problemstillinger i en
redaksjonell hverdag
har praktisk kunnskap
om å være journalist i
en redaksjon, og forstår
hvordan den daglige
produksjonen foregår

Ferdighet
Studenten …
• kan finne, utvikle,
presentere og
gjennomføre
journalistiske ideer
tilpasset sin
praksisredaksjon
• kan gjøre selvstendige
presseetiske og
medierettslige
vurderinger, og treffe
begrunnede valg under
tidspress
• kan bruke nødvendig
medieteknisk utstyr, i
tråd med lokale forhold
i praksisredaksjonen
• kan beskrive, reflektere
over og trekke lærdom
ut av konkrete,
selvopplevde
situasjoner ved hjelp av

tilbakemeldinger på
oppgaver (prosess og
produkt):
- Legge til rette for
læring gjennom å ta
utgangspunkt i den
enkelte students
forutsetninger,
interesser, progresjon
og utfordringer
- Gi ferdighetsmessig
opplæring
Øvingsoppgaver med
skriftlige,
muntlige/lydlige og
visuelle
presentasjoner, i form
av «workshops»:
- Praktisk anvendelse
av teorier og
produksjonsrutiner,
individuelt og i gruppe.
- Målretta læring og
konkret forberedelse
inn mot det
mediehuset der
studenten skal
oppholde seg i emnet
«Redaksjonspraksis»

Arbeidskrav (AK) 1. Studenten
skal levere et
praksisforberedende notat.
Arbeidskrav (AK) 2. Studenten
skal levere en
veiledningskontrakt, i
samarbeid med veileder.
Arbeidskrav (AK) 3. Studenten
skal etter praksis levere et
skjema, som beskriver
erfaringer fra praksis.
Oppgave (OP/O). Individuell,
skriftlig oppgave i essayform.
Studenten skal ta utgangspunkt
i en selvopplevd

student. At studentene deltar i
aktivitetene er derfor ei klar
forutsetning for i det hele tatt å
kunne tilby slik pedagogisk
tilrettelegging.
Obligatorisk deltakelse er ei
gjennomgående
vurderingsordning i hele studiet,
som vist i emnebeskrivelsene.
AK:
Den overordna målsetninga med
arbeidskrav er ikke kontroll, men
å legge til rette for studentenes
læringsmessige måloppnåelse.
I våre emner utgjør arbeidskrav
et grunnlag for vurderingsordninga mappevurdering.
Arbeidskrav i form av et sett
med oppgaver av ulik art og med
klare frister for ferdigstillelse og
innlevering skal stimulere til
kontinuitet, læringstrykk og
progresjon i studiet. Her er
prosess vel så viktig som
produkt, ved at veiledning fra
faglærer (og i mange tilfeller
medstudenter) er avgjørende
viktig for læringsutbyttet.
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teorier og begreper fra
faglitteratur,
presseetiske regler og
redaksjonell sedvane
Generell kompetanse
Studenten …
• kan identifisere og
reflektere over aktuelle
problemstillinger i
journalistyrket, og på
den måten bidra til
utvikling av praksis og
fagmiljø
• kan utveksle
synspunkter og
erfaringer med andre
med bakgrunn fra
journalistikken, og
gjennom dette bidra til
utvikling av god praksis

OP/O:
Oppgaveinnleveringer av et vist
omfang og med klare krav til
faglig fordypning er sentralt i de
fleste studier, også i bachelor i
journalistikk. I
bacheloroppgaven inngår både
krav til innsamling av empirisk
materiale, metodisk holdbar
bearbeiding og analyse av dette,
og drøfting/refleksjon av funn.
Oppgaven gir dermed
muligheter for å anvende
kunnskaper og ferdigheter som
er tilegna i emnet Innføring i
samfunnsvitenskapelig metode.
Bacheloroppgaven kan leveres
individuelt eller som et
samarbeid mellom to studenter,
og stimulerer derfor både til
sjølstendighet og til samarbeid.
Et sentralt element i denne
vurderingsformen hos oss er
utstrakt veiledning fra
fagpersonalets side.
Emnet Flermedial reportasje –
prosjekt har også en oppgave
der studenten som frilanser skal
selge en reportasje til en
redaksjon. Dette innebærer altså
å anvende kunnskaper om
frilansing i journalistikken i en
autentisk relasjon til en mulig
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kjøper/kunde, noe som i høy
grad vil fremme læringseffekten
i denne delen av emnet.
JO214U
Redaksjonspraksis

Kunnskap
Studenten …
• har inngående
kunnskap om den
redaksjonen han/hun
skal ha praksis i,
herunder den
redaksjonelle profilen
og
publiseringssystemet
• innsikt i hvordan en
redaksjon er bygd opp,
og hvordan de ansatte
samarbeider
• har praktisk kunnskap
om å være journalist i
en redaksjon, og forstår
hvordan den daglige
produksjonen foregår
Ferdighet
Studenten …
• kan finne, utvikle,
presentere og
gjennomføre
journalistiske ideer
tilpasset sin
praksisredaksjon
• kan gjøre selvstendige
presseetiske og

Praksisopphold i
redaksjon (12 uker, 3.
studieår):
- Få reelle
arbeidslivserfaringer
som journalist, og
dermed kjennskap til
kompetansekrav,
rutiner og normer i en
redaksjon, og i
arbeidslivet mer
allment.

Praksis (PR/P)
Studenten skal arbeide i en
tildelt redaksjon i tre måneder,
med veiledning fra en av
redaksjonens ansatte.
Vurderingsuttrykk Bestått/ikke
bestått. Vurderingskriterier er å
møte frem til fastsatt tid, jobbe
som journalist, få saker
publisert og vise emne til å
samarbeid.
Arbeidskrav (AK). Studenten
skal i de første dagene av
praksis utarbeide en
veiledningskontrakt sammen
med veileder, og etter praksis
levere et studentskjema fra
praksis, til fastsatt dato.
Vurderingsuttrykk:
Godkjent/ikke godkjent.

PR/P:
Praksisopphold i en redaksjon er
en sentral del av studiet. Her
foregår læringsarbeidet i ei ny
setting, med til dels andre krav,
men også andre muligheter enn
det studenten har møtt tidligere
i studiet. Ei vurdering med
bestått/ikke bestått skal bidra til
innsats, både i form av prosess
og produkt. Vurdering i
praksisperioden er ellers basert
på jevnlig veiledning fra
praksisveiledere.
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•

•

medierettslige
vurderinger, og treffe
begrunnede valg under
tidspress
vurdere og reflektere
over eget og andres
arbeid, og justere
arbeidet under
veiledning
kan bruke nødvendig
medieteknisk utstyr i
tråd med lokale forhold
i praksisredaksjonen

Generell kompetanse
Studenten…
• kan utveksle
synspunkter og
erfaringer med andre
innenfor fagområdet og
gjennom dette bidra til
utvikling av god praksis
• kan planlegge og
gjennomføre
arbeidsoppgaver og
prosjekter
• behersker de
arbeidsformer som
gjelder i tråd med
etiske og juridiske krav
og retningslinjer
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Progresjon
Systematisk faglig progresjon i studiet er svært viktig, både for å sikre tilstrekkelige forutsetninger for
læring hos studenten ved inngangen til hvert emne, og for å gi studentene følelsen av stadig mer
mestring, noe som igjen er sentralt for å motivere til aktiv deltakelse og fullføring av studieløpet.
Tydelig progresjon sikrer med andre ord studieløpet det nødvendige kumulative kvalitetene Gjennom
studieplanens formuleringer om læringsutbytte og organiseringa av undervisning og læring sikrer vi
god progresjon innenfor de tre kompetanseområdene kunnskaper, ferdigheter og generell
kompetanse, fra første til siste semester, slik:
1. studieår
•

Dannelsessemesteret består av studieforberedende emner, som skal gi en faglig ballast
innenfor filosofi, samfunnsvitenskap og kommunikative kunnskaper og ferdigheter, og gi
studentene grunnleggende forståelse av vitenskapelig tenkning.

•

Selve journalistikkstudiet begynner med Språk og formidling i praksis, som omhandler den
grunnleggende språklige/formidlingsmessige, sosiale og tekniske kompetansen som er
sentral i journalistikken. Studentene får her kunnskaps- og ferdighetsmessig innsikt i et bredt
spekter av sjangrer, uttrykksformer og formidlingsteknikker, noe som også er ei forutsetning
for godt læringsutbytte i de påfølgende emnene. God journalistisk språkføring står sentralt.

•

I Journalisten i samfunnet får studentene innføring i journalistisk teori og metode. Et sentralt
element i emnet er at studentene tilbringer to perioder á ei uke i kommuner i Saltenregionen, der de får førstehånds kjennskap til mennesker og miljøer, næringsliv og poltikk,
kultur og natur. Studentene produserer også nyheter og reportasjer, som publiseres i vår
egen nettavis, nettopp.nord.no.

2. studieår
•

I Flermedial nyhetsjournalistikk konsentrerer vi oss om idéutvikling, research, analyse og
formidling av nyheter, i det mediet som til enhver tid er meste hensiktsmessig, ut fra tema og
primær målgruppe. Emnet er organisert rundt mer eller mindre kontinuerlig arbeid i en
øvingsredaksjon, med faglige innslag der ulike sider ved journalistikken og journalistrollen og
ulike samfunnsmessige kunnskapsområder blir tematisert, både av fagkollegiet og av
gjestelærere. Studentene hospiterer også ei uke i «kortpraksis» i en lokal redaksjon, der de
får første kontakt med daglig nyhetsproduksjon i et mediehus.

•

Medier, makt og demokrati er et teoretisk emne, som er en noe omarbeida utgave
forløperen «Medievitenskap». Her innfører vi et kritisk utenfraperspektiv på journalistikk og
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medier, med særlig vektlegging av pressen som politisk aktør og utøver av makt, både
overfor ulike institusjoner og overfor enkeltmennesker. Ulike medietrender i et historisk
perspektiv er også sentralt, i tillegg til de etiske utfordringene ny teknologi gjerne innebærer.
•

Innføring i samfunnsvitenskapelig metode er et felles emne på FSV. Dette gir et nødvendig
grunnlag for studentenes arbeid med bacheloroppgaven i 3. studieår. I tillegg gir emnet ei
nyttig faglig perspektivering av likheter og forskjeller mellom forskningsmetode og
journalistisk metode.

•

2. studieår møter studentene også det nye emnet Flermedial reportasje 1 – teori og metode.
Dette markerer en overgang til en på mange måter mer avansert journalistisk sjanger –
reporasjen. Emnet vektlegger et samvirke mellom teori, analyse og (øvings)praksis innenfor
metode/research, grunnleggende sjangerferdigheter og gradvis mer avanserte
presentasjonsteknikker. (Se også «Reportasje 2» nedenfor)

3. studieår
•

Bacheloroppgave i journalistikk er studentenes vitenskapelige svenneprøve, der de utfører et
sjølstendig forskningsarbeid om temaer og problemstillinger innenfor journalistikk og media,
i vid forstand. Emnet bygger på tilegna kompetanse i tidligere emnet, og i særlig grad Medier,
makt og demokrat og Innføring i samfunnsvitenskapelig metode, i tillegg til mer allmenne
kunnskaper om medietrender i vår tid. Emnet er veiledningsintensivt, og for å sikre framdrift
og kontinuitet i læringsarbeidet er det organisert med en klar struktur i form av et oppstart-,
et midt- og et sluttseminar, der studentene blant annet kommenterer hverandres idéer og
tekstutkast, og diskuterer teoretiske og metodiske temaer av felles interesse.

•

Flermedial reportasje 2 – prosjekt er ei videreføring av «Reportasje 1» i første studieår.
Emnet trekker i høy grad veksler på den kompetansen studentene har tilegna seg innenfor
reportasjejournalistikk, men også ut fra erfaringer i det foregående emnet,
«Bacheloroppgave». I Flermedial reportasje 2 arbeider studentene med større
reportasjeprosjekter, noe som stiller klare krav både til sjølstendig arbeid, evne til samarbeid
og erfaringsutveksling innad i studentgruppa og å kunne nyttiggjøre seg veiledning. Det
faglige fokuset ligger her på featurejournalistikk og undersøkende, datastøttet journalistikk
og avansert visualisering.

•

De to siste emnene i studiet er Praksis – tempo og refleksjon (som skal forberede studenten
på praksis, men også ivareta evnen til å reflektere over egen og andres praksis) og
Redaksjonspraksis. Emnene er tett integrert, både innholdsmessig og ved at det første
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omslutter det siste i tid: Semesteret begynner med fire uker Praksis – tempo og refleksjon, så
følger 12 uker ekstern Redaksjonspraksis, og til slutt følger eksamen i Praksis – tempo og
refleksjon, med en eksamensoppgave som tar utgangspunkt i studentenes praksiserfaringer.

Den faglige progresjonen i studiet kommer i tillegg formelt til uttrykk ved at studieplanen stiller krav
om forkunnskaper for hvert enkelt emne (med unntak er emnene Medier, makt og demokrati og
Innføring i samfunnsvitenskapelig metode, som er tilbud til alle studenter ved FSV).

Infrastruktur
Bachelor i journalistikk gis som studietilbud ved campus Bodø, og gjør bruk av de tekniske og
administrative støttefunksjonene som finnes her. Studentene har tilgang til et rikholdig bibliotek,
med mange støttefunksjoner innenfor søk (via portalen Oria.no) og bestilling av litteratur fra andre,
samarbeidende biblioteker.
Nord universitet stiller til rådighet ei rekke programpakker og nettapplikasjoner for studenter og
tilsatte som ressurser for organisering, informasjonsflyt og læring. Standard tjenester er Officepakken, Canvas og studWeb, Leganto, m.m. Journalistutdanninga er i tillegg bygd rundt aktiviteter av
ferdighetsmessig art som krever mye teknisk utstyr og pedagogisk tilrettelegging for å utnytte dette
best mulig. Studentene må også ha en del eget utstyr, i henhold til beskrivelsen som framgår av
studieplanen.
Utdanninga disponerer i dag 3. etasje i Samfunnet for kontorer, undervisning- og spesialrom, i tillegg
til et radiostudio i 2. etasje. Sett i forhold til størrelsen på studentkullene de siste årene har dette i
det store og hele vært tilstrekkelig, men vi i perioder vært nødt til å supplere med bruk av en del
undervisningsrom i hovedbygninga. For å utnytte vårt eget areal best mulig leverte vi for ei tid siden
et forslag til Eiendomsdrift om mindre ombygginger i 3. etasje. Dette er nå lagt inn i budsjettforslaget
deres for 2020.
IT-avdelinga og Eiendomsdrift leverer og drifter en del helt nødvendige tjenester i form av
romfasiliteter og teknisk utstyr. Journalistutdanninga har dessuten i løpet av de siste tre årene hatt ei
oppgradering av utstyr og programvare, og disponerer ei betydelig samling med digitale redskaper
for opptak, redigering og publisering av tekst, bilder, lyd og video, noe som er ei forutsetning for
effektiv opplæring i journalistisk formidlingsteknikk. Vi har et fullverdig radiostudio, og har i tillegg
etablert et nytt multistudio for produksjon av podcaster og videoinnslag. Utstyret blir for øvrig stilt til
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rådighet for studentene også utenom de organiserte læringsaktivitetene, slik at de på eget initiativ
kan nyttiggjør seg utstyr og lokaler for nødvendig mengdetrening gjennom hele studiet.
Alle som er registrerte studenter ved Nord universitet får automatisk tildelt en e-post-adresse, men
kan også velge å oppgi en selvdefinert adresse som kontaktadresse. Med studentkortet kan
studentene gjøre bruk av universitetets multifunksjonsmaskiner gjennom en sentral ordning for
kopiering, utskrift og skanning. For øvrig er www.nord.no en viktig informasjonsportal for studentene
der de kan finne oversikt over alle typer aktiviteter og alle planer og prosedyrer knyttet til studier,
undervisning og eksamener, samt alle relevante reglementer og forskrifter. Nord universitet har et
servicetorg som er tilgjengelig via telefon, e-post eller personlig besøk. Servicetorget bistår
studentene med studentkort, studieavgift, sentralbordtjenester, og informasjon om hvordan de kan
finne frem til alle øvrige tjenester og administrative eller faglige enheter og ansatte ved Nord. I tillegg
kan studentene raskt finne frem til den mest etterspurte informasjon ved å gå inn på Nords egen
webside hvor blant annet også skjemaer og søknader og andre relevante dokumenter er lett
tilgjengelig. Informasjonsskjermer holder studentene oppdatert om arrangementer, ulike frister,
m.m.

§ 2-2. (5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten
kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.
Journalistikkstudiet er bygd opp rundt ei veksling mellom mange ulike arbeids- og læringsformer, der
teori, analyse og praktiske arbeidsoppgaver er tett integrert. Emnene ME118S Innføring i
samfunnsvitenskapelig metode, JO124U Medier, makt og demokrati og til dels også EX15S
Dannelsessemesteret er for eksempel teoretisk orienterte, mens JO214U Redaksjonspraksis og
JO218U Praksis – tempo og refleksjon er utprega praktiske emner. I alle andre emner er journalistikkog medieteori kombinert med mer ferdighetsprega oppgaver, og der det er studentenes anvendelse
av begreper og metoder som står i sentrum.
Sstudiet er i høy grad bygd på studentaktive læringsformer, individuelt og i grupper, med et stort
innslag av praktisk oppgaveløsning av både teoretisk og praktisk art. I undervisninga tilstreber vi å
legge til rette for dialog mer enn enveiskommunikasjon. Vi vil framover også prøve ut undervisning i
kortere intervaller, med systematisk veksling mellom forelesning og studentenes egen bearbeiding
og presentasjon av begreper, fenomener og resonnementer, henta både fra pensumlitteraturen og
andre kilder. Noen av forelesningene vil med fordel også kunne kommuniseres i form av video, med
påfølgende diskusjon i klassen, i form av et «flipped classroom»- konsept. Instruksjonsprega videoer
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om bruk av teknisk utstyr og programvare er for øvrig noe vi har anvendt i flere år, og utgjør en viktig
læringsressurs for studentene.
En betydelig del av journalistikkstudiet består av øvingsoppgaver, i form av intern, redaksjonell
praksis. Studentene får her muligheten til å anvende elementer i journalistikkfaglig teori på reelle
fenomener og hendelser i sin samtid, oftest lokalt i Bodø, men også i videre geografiske
sammenhenger. Ett sentralt aspekt ved dette er studentenes evne og vilje til å forholde seg aktivt og
oppsøkende til (lokal)samfunnet for å tilegne seg kunnskaper og få idéer til gode journalistiske saker.
I studiet legger vi med andre stor vekt på at reell læring krever framoverlente studenter med et aktivt
forhold til lærestoffet. I utdanningsløpet stimulerer vi også til studentenes refleksjon over hva som
fremmer eller hemmer egen læring, der evaluering av både egen innsats og fakultetets og
fagkollegiets tilrettelegging blir evaluert. NOKUTs studiebarometer høsten 2018 viser også
studentene uttrykker stor grad av tilfredshet med det undervisningstilbudet vi gir:
http://www.studiebarometeret.no/no/student/studieprogram/1174_bajou/

§ 2-2. (6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller
kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.
Fagstaben på journalistutdanninga tilhører fakultetets faggruppe Historie, kultur og medier.
Fagkollegiet har over flere år levert forskningsbidrag som særlig har omhandla innholdsanalyser,
redaksjonelle praksiser og rutiner, medieinnovasjon og brukerpreferanser og -atferd. Nyere funn fra
kollegiets egen forskning og fra andre forskere og forskningsmiljøer blir systematisk brukt i
undervisninga, som et supplement til mer allment, pensumsbasert lærestoff. Ikke minst siden
forskningsgruppa i fagkollegiet de siste årene har hatt et klart fokus på lokale medier og lokal
journalistikk, har forskningsresultatene umiddelbar relevans for studenter som i praksisperioden
nettopp skal ut i lokale medier. De aller fleste av studentene må også regne med å begynne sin
journalistkarriere i mindre mediehus. Et eksempel på hvordan vi formidler forskning, er at vi i
begynnelsen av emnet Bacheloroppgave i journalistikk alltid presenterer egen forskning for
studentene, både som eksempler på hva medieforskning går ut på, og for å anskueliggjøre
forskningsmetodiske utfordringer, valg og løsninger.
Endringstakten i mediebransjen tilsier også at innsikt i innovative og kreative medieprodukter og
produksjonsrutiner i norske og utenlandske medievirksomheter er en selvsagt del av det lærestoffet
studentene blir presentert for gjennom hele studiet. Både ekskursjoner i form av «kortpraksis» og
fagstabens kunnskaper om medietrender (også tilegna gjennom den nevnte hospiteringsordninga) vil
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bidra til å sette viktige trender på dagsorden. Gjestelærere har også en svært verdifull rolle ved å gi
innblikk i aktuelle problemstillinger og løsninger i redaksjoner og medier av ulike slag. Vi viser ellers
til vedlagte oversikt over kollegiets publiseringer (vedlegg 2).
Faginnhold basert på aktuell forskning om journalistikk, medier og dagens og morgendagens
teknologiske, økonomiske og mediekulturelle praksiser og rammevilkår er med andre ord selvsagt del
av undervisning, veiledning og pensum. Dette er blant annet nødvendig for å legge til rette for
studentenes endringskompetanse, som forutsetter refleksjon og et overordna blikk på journalistikk
både som fag og mediene som samfunnsmessig institusjon.

§ 2-2. (7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering
som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart.
Informasjon, i vid forstand, er en type varer og tjenester som i økende grad flyter fritt mellom land og
verdensdeler. Medier og journalistikk er derfor også av de virksomheter som er sterkest berørt av de
siste tiårs tiltakende internasjonalisering og globalisering. Innflytelse fra andre språk (særlig engelsk),
nye former for mediebruk og -preferanser (ikke minst blant de yngste årsklassene) og internasjonale
tilbydere av opplysning og opplevelse gjør at et internasjonalt perspektiv må stå sentralt i ei
journalistikkutdanning som skal være relevant for studenter og bransje. Gjennom pensumlitteratur
(gjerne i artikkelformat), innhold i utenlandske medier, internasjonale forskningsresultater og
gjesteforelesere fra andre land ivaretar vi det internasjonale aspektet ved journalistikk og medier i
vår tid. I den forbindelse har vi oppretta en avtale om gjesteforelesninger fra to av studiestedene og
forskningsmiljøene i vårt internasjonale kontaktnett – Södertörn, Sverige og Cardiff, Wales (vedlegg
7).

§ 2-2. (8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for
internasjonal studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig
relevant.
Vi har inngått avtale om studentutveksling med Göteborg Universitet, med finansiering av reise og
opphold i form av stipendmidler via Nordplus-programmet, som er finansiert av Nordisk ministerråd.
Vedlegg 6 beskriver også studietilbudet i Göteborg i detalj, og viser hvordan emner der
korresponderer med emner i studietilbudet vårt, slik at faglig innpasning er mulig. Vi vil gjerne gi
både egne studenter og studenter fra Göteborg flest mulig valgmuligheter, og vi har derfor lagt
mobilitetsvinduet til både 4. og 5. semester, jf. studiemodellen.
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Den internordiske samarbeidskomiteen for journalistutdanninger, der vi er medlem (vedlegg 8)
forvalter en tildelt kvote stipendmidler innenfor Nordplus-programmet, noe som gjør
søknadsprosessen enkel. Dette programmet for studentmobilitet er også fleksibelt mht. lengde på
opphold ved annet studiested; dette kan vare fra ei uke til et halvt år.

§ 2-2. (9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom
institusjon og praksissted.
Ekstern praksis i redaksjoner av ulike slag i siste semester er en svært viktig del av studiet i
journalistikk. Her samles faglige tråder fra de fem foregående semestrene, og studentene kommer i
tett kontakt med det pulserende livet i en redaksjon, og får brukt sin samla kompetanse innenfor
journalistikkfaget. Erfaringsmessig er læringskurven bratt, og praksisemnet bidrar både med faglige
impulser, profesjonell sosial samhandling, innsikt i (lokal)samfunn og et vidt spekter av
kunnskapsområder, og stiller studentene overfor etiske overveielser vi i mer begrensa grad kan gi i
den campusbaserte delen av studiet.
Journalistutdanninga har i alle år hatt et nært samarbeid med praksisredaksjonene våre, som særlig
er lokalisert i Nord- og Midt-Norge. Praksisveiledere har ingen særskilt lønnsgodtgjørelse for
arbeidet, en praksisplass med veiledning er med andre ord en ytelse gitt av medievirksomhetene
uten vederlag. Journaliststudenter har på sin side ei lønn under praksisoppholdet som utgjør 40
prosent av begynnerlønn. Denne ordninga, og et krav om at studentene skal ha kyndig veiledning, er
for øvrig regulert av en avtale mellom Mediebedriftenes landsforening og NRK (som representerer
arbeidsgivere) og Norsk journalistlag (som representerer arbeidstakere, i dette tilfelle
praksisstudenter). Som utdanningsinstitusjon er vi altså ikke part i denne avtalen.
Emnet Redaksjonspraksis lagt opp som et strukturert løp, der praksisveilederne er erfarne
journalister (gjerne i mellomlederstilling), som gjennom systematisk veiledning og oppfølging av
studentene legger til rette for at de skal oppnå læringsutbyttet som framgår av emnebeskrivelsen.
Siden veilederne ikke er tilsatt (i noen stillingsbrøk) av Nord universitet, er det begrensa hva vi som
utdanningsinstitusjon kan kreve av formelle kvalifikasjoner. På den andre sida er tanken bak å lønne
studenter i praksis at de i tillegg til å være i en øvingskontekst som studenter også skal bidra med
journalistisk publisering av akseptabel kvalitet. Det er derfor klart i redaksjonens og mediebedriftens
egen interesse at studentenes læring er så effektiv som mulig. Dette er dermed en viktig motivasjon
for ledelsen med hensyn til å engasjere sine mest egna medarbeidere, både journalistisk og
pedagogisk, til å utføre arbeidet som praksisveiledere. Vi har i mange år hatt gode erfaringer med
denne ordninga.
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For å sikre kvalitet i studentenes praksisopphold har vi (som nevnt i §2-2 (2)) hvert år arrangert et
praksisseminar, med studenter, praksisveiledere og våre egne vitenskapelige ansatte. Fra og med kull
høst-20 vil vi utvide og intensivere bruken av dette forumet, ved at vi legger opp et til et tredagers
seminar, der vi gir ei innføring i veiledningspedagogikk (som for øvrig var et eget kurs
journalistutdanninga ga tidligere, og der vi fortsatt har god kompetanse i fagstaben). I tillegg fører vi
et tilsyn med redaksjonenes tilrettelegging for læring ved at vi besøker samtlige praksisredaksjoner i
løpet av praksisperioden. Besøkene har til hensikt både å støtte og stimulere studentene i en
læringssituasjon med mange inntrykk og utordringer, og å evaluere kvaliteten i mediehusenes
pedagogiske tilrettelegging. Vi gjennomfører strukturerte samtaler med student, praksisveileder og
redaktør, og gir innspill ut fra hvordan vi både vurderer studentens innsats og redaksjonen som
læringsarena.
I samråd med studieprogramansvarlig fordeler emneansvarlig hvert år studentene på de
praksisredaksjonene vi har avtaler med. Dette skjer ut fra vurderinger av hver enkelt students faglige
forutsetninger, redaksjonenes/mediehusenes særpreg og eventuelle ønsker fra studenter ut fra
sosiale hensyn. Dette er ei ordning vi har praktiser i ei rekke år, og som har vist å fungere svært godt.
Avtaler med ansvarlig redaktør i ulike mediehus for (minimum) 30 praksisplasser i 12 ukers praksis 6.
semester er vedlagt (vedlegg 10). Studentenes og praksisveiledernes rettigheter og plikter er for
øvrig beskrevet detaljert i vedlagte praksishåndbok, som regulerer praksisavtalene spesifikt (vedlegg
14; denne gjelder for kull H17, men vil i det vesentligste samsvare med den håndboka vi legger til
grunn for kull H20, siden dette er et emne som blir videreført uten store endringer).
I tillegg til hovedpraksisen i siste semester innfører vi nå en kortpraksis i to perioder, høst og vår i 2.
studieår. Disse er elementer i emnene Flermedial nyhetsjournalistikk og Flermedial reportasje 1
(teori og metode), og skal først og fremst bidra til å relatere teori og interne øvingsoppgaver på
campus til en profesjonell og yrkesmessig kontekst. Avtaler med tre mediehus om omfang og
ansvarsforhold i forbindelse med kortpraksisen er vedlagt (vedlegg 15).

Vedlegg til krav til studietilbudet:

Vedlegg nr.

Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet

Studieplan
Avtaler om internasjonalisering
Medlemsskap i samarbeidskomiteen for nordiske journalistutdanninger
Avtaler om studentutveksling (juridisk bindende)
Leieavtaler og andre avtaler dersom institusjonen tar i bruk infrastruktur
eksternt
Signert(e) praksisavtale(r):
Hovedpraksis;

9
7
8
6
ikke relevant
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Kortpraksis
Praksishåndbok
For nettstudier (kun nettstudium eller i kombinasjon med stedbasert
studium) kommer i tillegg:
Studieplan for nettstudiet (hvis relevant)
Prosedyre for opplæring i nettstudier for studenter og lærere
Dokumentasjon av læringsplattform for nettstudentene
Dokumentasjon av nett-/faglærernes rutiner for oppfølging av
nettstudenter (som responstid osv.)
Seminar: (videreføres som studieprogramråd)

15
14

ikke relevant
ikke relevant
ikke relevant
ikke relevant
5
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Krav til fagmiljø
Krav i forskrift fra kunnskapsdepartementet om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere
utdanning og fagskoleutdanning
(3) Fagmiljøet skal kunne vise til dokumenterte resultater på høyt nivå og resultater fra samarbeid
med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Institusjonens vurderinger skal dokumenteres slik
at NOKUT kan bruke dem i arbeidet sitt.
(studietilsynsforskriften § 2-3)

§ 2-3. (1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i
forhold til antall studenter og studiets egenart, være kompetansemessig
stabilt over tid og ha en sammensetning som dekker de fag og emner som
inngår i studietilbudet.
Fagmiljøet utgjør i dag sju personer, der seks har førstekompetanse (en professor, tre
førsteamanuenser, to dosenter og en universitetslektor), alle i fast hovedstilling. Universitetslektor
Jan Erik Andreassen har inntil videre også engasjement i 40 prosent stilling som
informasjonsansvarlig ved FSV. To av kollegiet (Birgit Røe Mathisen og Bengt Engan) har også levert
søknader om opprykk til stilling som professor, og fakultetet arbeider pr. dato med å oppnevne
kommisjon for behandling av søknadene.
På grunn av nullopptak i to år vil vi bare ha ett kull studieåret 2020-21. Størrelsen på fagkollegiet slik
det framstår i dag er uten tvil tilstrekkelig for å betjene dette kullet (og gir også rom for betydelig
med forskning). Vi må selvsagt bygge opp igjen undervisningsinnsatsen etter hvert som vi får flere
kull i påfølgende studieår. Dimensjoneringa av årsverk til undervisning må derfor justeres år for år,
også ut fra at kapasitet til undervisningsrelaterte oppgaver vil avhenge av hvor stor andel av
årsverkene i kollegiet som hvert år skal settes av til forskning og studieadministrative oppgaver. Det
vil dessuten være et visst aldersbestemt fradrag i årsverkstimer (se nedenfor om
alderssammensetninga i kollegiet).
Med et snitt på 45 % stilling pr. tilsatt til forskning og administrasjon/møtevirksomhet, vil det med
dagens sju årsverk da gjenstå 3,85 årsverk til undervisning. Ei gradvis oppbygging til et stipulert antall
studenter på 75 under full drift (fordelt på tre årskull), gir dermed 0,05 årsverk, eller 85 timer pr.
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student til undervisning og veiledning. I et så veiledningsintensivt studium som journalistikk må
dette sies å være et absolutt minimum, og fakultet må derfor på noe sikt vurdere å tilsette 1-2 flere
fagpersoner.
Fagkollegiet på journalistutdanninga har som helhet bred kompetanse innenfor journalistikk og
medier, og dekker alle sentrale kompetanseområder i studietilbudet. Vi gir både erfarings- og
forskningsbasert undervisning og veiledning som er faglig-pedagogisk relevant, og tilpassa
studentenes forutsetninger og de krav og forventninger mediebransjen stiller til journalister. For
faglige spesialområder, se tabell 2, s. 47. Vedlegg 13 viser fordelinga av emneansvar og
undervisnings- og veiledningsoppgaver i fagkollegiet.
Fagmiljøet skal f.o.m. studieåret 2020-21 bli styrka med 1-2 deltids undervisningsstillinger med
særskilt ansvar for opplæring i praktiske/tekniske ferdigheter innenfor foto, videojournalistikk,
visualisering/animasjon, datastøtta journalistikk og bruk av avanserte måleverktøy for å kartlegge
mediebruk blant publikum.
Vi bruker også en del gjestelærere innenfor temaer som for eksempel nye produksjonsrutiner i
flermediale redaksjoner, nye publikumstrender og eierkonstellasjoner, bransjens strategiske valg og
satsinger, m.m.
Fagkollegiet er aldersmessig til dels ensarta, der fire av sju personer har passert 60 år. Det betyr at vi
må forvente avgang av flere av disse i løpet av ganske få år. For å sikre personalmessig og faglig
kontinuitet i studietilbud og forskningsinnsats skal fakultetet derfor legge en plan for rekruttering av
kvalifisert fagpersonell.

§ 2-3. (2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig
kompetanse.
Kollegiet har i det store og hele lang erfaring med undervisning og veiledning, og delvis også formell
praktisk-pedagogisk utdanning. Vi har hatt fokus på studiekvalitet, ikke minst for å sikre at
studietilbudet er relevant vis a vis den omskiftelige mediebransjen. Dette har blant annet krevd
faglig-pedagogisk utviklingsarbeid der hele kollegiet har vært involvert, med jevnlige revisjoner av
både studieplan, organisering og utvikling av differensierte læringsaktiviteter.
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De vitenskapelig ansatte på utdanninga har samla sett høy digital kompetanse, noe som er et
ufravikelig krav i et fag som journalistikk. Både den utdanningsfaglig og den digitale kompetansen
framgår for øvrig av vedlagte CVer – ordinære (vedlegg 11) og pedagogiske (vedlegg 12).
Nord universitet har et overordnet ansvar for rutiner og tilbud som sikrer tilstrekkelig
utdanningsfaglig kompetanse hos de tilsatte, inkludert de utfyllende bestemmelsene om dette som
trådte i kraft 1.9. d.å. Dette gjelder for eksempel basiskurs med tilstrekkelig kapasitet, pedagogiske
nettverk, kursopplegg for SPA og emneansvarlige. FSV ved dekan har videre et ansvar for at egne
vitenskapelige ansatte nyttiggjør seg de tilbudene som gis, for eksempel melder seg på og fullfører
basiskurs og andre kurstilbud. Som ansvarlig for å sikre kvalitet og studieprogramdesign skal også
studieprogramansvarlig for bachelor i journalistikk bidra til at de tilsatte har nødvendig
utdanningsfaglig kompetanse, også ved at de er oppdatert på nye undervisnings- og læringsformer,
og implementerer disse i egen faglig og pedagogisk virksomhet.
Vi vurderer det ikke slik at det er behov for pedagogiske basiskurs for medlemmer av dagens
kollegium, også fordi vi har et tett samarbeid i lærergruppa, både rundt planlegging, gjennomføring
og evaluering av undervisning og veiledning. Derimot vil det være aktuelt med deltakelse i mer
spesifikke kurs om bruk av digitale læringsressurser, og måter å tilpasse undervisning og veiledning til
studenter som er oppvokst i en digital kultur.

§ 2-3. (3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert
ansvar for kvalitetssikring og -utvikling av studiet.
Ansvar og ledelse for kvalitetssikring og -utvikling er organisert på flere nivåer på FSV (i henhold til
Nord universitets system for kvalitetssikring):

1. Emneansvarlig
•
•

•
•
•
•
•
•

Emneansvarlig har ansvar for planlegging, innmelding av pensum og gjennomføring av
læringsarbeidet.
Emneansvarlig skal utvikle og forbedre emnebeskrivelsen/emneplanen med
læringsutbyttebeskrivelser (LUB) iht. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR), og påse at emnet
er relevant for det/de studieprogram emnet inngår i.
Det skal være en emneansvarlig per emne. Tilbys emnet på flere studiesteder skal
emneansvarlig koordinere læringsarbeidet for å sikre lik kvalitet.
Emneansvarlig har ansvaret for at det blir utarbeidet eksamensoppgave med tilhørende
sensorveiledning, oppnevne eksamenskommisjoner og at sensur gjennomføres innen fristen.
Emneansvarlig er sammen med studentene ansvarlig for å skape et godt læringsmiljø.
Emneansvarlig skal sikre at LMS-rommene (Fronter/Canvas) inneholder riktig og relevant
informasjon ved semesterstart, og fortløpende oppdatere informasjonen.
Emneansvarlig er ansvarlig for å gjennomføre emneevaluering, oppfølging og utarbeide
63

55/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor i journalistikk - 19/01463-7 Reakkreditering 2019 - Bachelor i journalistikk : Søknad om reakkreditering - Bachelor i journalistikk versjon 25.11.2019

• emnerapport etter mal fra kvalitetssystemet.
• Emneansvarlig skal sammen med SPA iverksette eventuelle kvalitetshevende tiltak ved behov.
• Emneansvarlig skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å
• videreutvikle kvalitetskulturen på emnet.
Dette vil innebære:
• Å lage beskrivelse av emnet både på engelsk og norsk etter gitt standard
• Å utvikle og oppdatere pensum og innhold i emnet.
• Å lage kjøreplan/forelesningsplan for studentene til gitt tidsfrist
• Å organisere og gjennomføre undervisning på emnet.
• Å kommunisere med studenten på Canvas vedrørende emnet.
• Å lage eksamensoppgave og sensurveiledning i samarbeid med sensor i henhold til reglement og
gitt forskrift.
• Å foreslå eksamensdato til studieprogramansvarlig.
• Å forslå sensor og klagesensor. Disse skal kontaktes og ha samtykket til oppdraget før de forslås
til studieprogramansvarlig. Ved store studentgrupper skal det foreslås flere sensorer slik at
studiekvaliteten blir ivaretatt i sensureringen.
• Å holde seg oppdatert angående KSS (Kvalitetssikkerhetssystemet) og eksamens- og
studieforskrifter.

2. Studieprogramansvarlig
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SPA har ansvar for å utarbeide og oppdatere studieplan, og sikre kvalitet og
studieprogramdesign iht. Studietilsynsforskriften §§ 2-2 og 2-3.
SPA har ansvar for å gjennomføre evalueringer som beskrevet i kvalitetssystemet, og innhente
informasjon fra relevante kilder.
SPA skal iverksette kvalitetshevende tiltak ved behov, som følge av mottatt informasjon.
SPA har sammen med faggruppeleder og dekan, ansvar for at studieprogrammet har høy
internasjonal kvalitet.
SPA har ansvar for at det er et mobilitetsvindu i studieprogrammet.
SPA skal etablere arenaer for å diskutere programmets utvikling, slik at fagmiljøet føler eierskap
til programmet.
SPA har ansvar for å legge til rette for tverrfaglighet og samspill med arbeidslivet, tilpasset
utdanningens egenart og læringsutbytte.
SPA skal legge til rette for at hele fagmiljøet bruker de mulighetene digitaliseringen gir til å heve
kvaliteten i utdanningen.
SPA skal årlig utarbeide studieprogramrapport som innspill til fakultetets kvalitetsrapport.
SPA har sammen med studierådgivere/studieveiledere og andre i administrasjon, et ansvar for
samhandling og arbeidsflyt i kvalitetsarbeidet tilknyttet studieprogrammet.
SPA må samarbeide med studiestedskoordinator/studieleder for å avklare ansvarsdeling i
kvalitetsarbeidet, der disse rollene er involvert.
SPA skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle
kvalitetskulturen på studieprogrammet.
Skal sitte i utdanningsutvalget (UU).

3. Faggruppeleder
Faggruppeleder har delegert fra dekan ansvaret for å legge til rette for fagutvikling og
forskningsvirksomhet innenfor faggruppens områder. Faggruppeleder skal også sikre god faglig
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kvalitet i leveransene til utdanningsprogrammene fra de ansatte i gruppa. Faggruppeleder har et
særlig ansvar for å bidra til utvikling av gruppas kompetanseprofil.
Faggruppeleder har det daglige personalansvar for alle ansatte som tilhører faggruppen og skal følge
opp hver enkelt ansatt. Det skal gjennomføres årlige medarbeidersamtaler og legges til rette for
langsiktig utvikling av den enkeltes kompetanse i tråd med Nord universitets strategi.
Faggruppeleder har ansvar for at faggruppen drives innenfor rammene gitt av regler og forskrifter,
styrets vedtak og strategier for universitetet, og skal holde dekan oppdatert på alle forhold av
betydning i faggruppen.
Faggruppeleder gis økonomiske fullmakter iht. vedtatte budsjettrammer for faggruppen. Han eller
hun skal sikres nødvendig administrativ støtte for å ivareta det lederansvaret som er tillagt stillingen
Faggruppeleder kan bli tillagt ansvars-/arbeidsoppgaver ut over dette.

4. Prodekan for utdanning
Prodekan for undervisning skal, sammen med dekans strategisk ledergruppe, lage handlingsplan for
undervisning. Han eller hun skal følge opp handlingsplanen og rapportere til dekan vedrørende
undervisningsresultatene. Det vil si:
a) Lede arbeidet med å organisere, planlegge og utvikle studieporteføljen ved fakultetet, herunder
engelskspråklige studietilbud.
b) Arbeide systematisk og aktivt med å øke søkning til fakultetets studier, og til økt
gjennomstrømning i studieprogrammene.
c) Samarbeide med administrasjonen og studieprogramansvarlige for å videreutvikle rutiner rundt
studiekvalitet og forbedring av studentgjennomstrømningen.
Fra KSS:
•
•
•
•
•

Prorektor for utdanning leder det sentrale utdanningsutvalget
Prorektor for utdanning har ansvar for at det drives et systematisk kvalitetsarbeid innen
utdanningsvirksomheten.
Prorektor for utdanning har ansvar for at det systematiske kvalitetsarbeidet dokumenteres i
tråd med gjeldende regelverk.
Prorektor for utdanning har ansvar for å videreutvikle det systematiske kvalitetsarbeidet.
Prorektor for utdanning har ansvar for å sikre et velfungerende system for akkreditering og reakkreditering av studieprogram (over 30 studiepoeng).
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5. Prodekan for forskning
Prodekan for forskning skal, sammen med dekanens strategiske ledergruppe, lage handlingsplan for
forskning, følge den opp og rapportere til dekan vedrørende forskningsresultater. Vedkommende
skal arbeide aktivt med å øke fakultetets forskningsproduksjon, og formidle FSVs forskning til
omverden. Det vil si:
a) Støtte opp om faggruppelederes arbeid
b) Bidra til å øke porteføljen av eksterne forskningsprosjekter
c) Bidra til å øke publiseringene fra fakultetets forskning.
d) Bidra til at FSVs forskning blir markedsført og formidlet til allmenheten. Dette arbeidet
skal gjøres i samarbeid med faggruppelederne.

6. Dekan
Dekan er øverste leder for fakultetets faglige og administrative virksomhet og representerer
fakultetet utad. Dekan har særlig ansvar for fakultetets faglige utvikling og skal lede dette med
hovedvekt på forskning, undervisning, formidling, nyskaping og kvalitetssikring. Dekan rapporterer til
rektor og er en del av rektors ledergruppe.
Dekan har resultat- og beslutningsansvar for fakultetets samlede virksomhet, og skal gjennomføre de
beslutninger som styret og rektor fatter. Dekan skal bidra til videreutvikling av fakultetet ved å
motivere ansatte og studenter til å arbeide i fellesskap mot universitetets målsettinger og gjennom å
skape gode samarbeidsforhold til øvrige institusjoner i sektoren og til samfunns- og næringsliv. Som
en del av rektors ledergruppe skal dekan bidra til strategisk utvikling av Nord universitet.
Dekans oppgaver i forhold til utdanningsvirksomheten (Fra KSS):
•
•
•
•
•

Dekan har det overordnede ansvaret for det systematiske kvalitetsarbeidet og at det
etableres en kvalitetskultur ved fakultetet.
Dekan har ansvar for å fordele ressurser til gjennomføring av studieprogrammene.
Dekan har ansvar for årlig å rapportere til rektor gjennom fakultetets kvalitetsrapport om
utdanning.
Dekan har ansvar for at fakultetets handlingsplan og budsjett sees i sammenheng med tiltak
for videreutvikling av kvaliteten i utdanningene.
Dekan har ansvar for å sikre god saksforberedelse i fakultetenes arbeid med akkreditering og
reakkreditering av studieprogram over 30 studiepoeng.

Dekan har ansvar for godkjenning av studieplaner og akkreditering/reakkreditering av
studieprogram på 30 studiepoeng og mindre.
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§ 2-3. (4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal
utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være
ansatte med førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet.
Alle i fagkollegiet er tilsatt i hovedstilling ved Nord universitet.
De sentrale emnene i studiet er:
EX150S Dannelsessemesteret, JO1001 Språk og kommunikasjon i praksis, JO124U Medier, makt og
demokrati, ME118S Innføring i samfunnsvitenskapelig metode, JOU2001 Flermedial reportasje 1
(teori og metode) og JO220U Bacheloroppgave, jf studiemodellen ovenfor.
Som vedlegg 13 viser, har alle de emneansvarlige for sentrale emner i studiet førstestillingskompetanse. De emneansvarlige har også hovedtyngden av undervisning i de aktuelle emnene.

I tillegg gjelder følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå:
a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20
prosent ansatte med førstestillingskompetanse.
Seks av sju tilsatte i kollegiet, det vil si 86 prosent av staben, har førstekompetanse, jf. vedlagte CVer.

§ 2-3. (5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller
kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til
dokumenterte resultater med en kvalitet og et omfang som er
tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
Forskningsaktiviteten i fagmiljøet på journalistutdanninga har tilfredsstillende kvalitet og omfang.
Kollegiet har i flere år forsket og publisert både nasjonalt og internasjonalt, og da særlig innenfor
temaene journalistisk praksis, medieinnhold og -innovasjon, og kommentarjournalistikk. Vi har særlig
befesta oss som det klart ledende forskningsmiljøet i landet innenfor temaet lokale og regionale
medier. Dette ble nylig ettertrykkelig understreka gjennom lanseringa av boka Blindsoner og
mangfold – en studie av journalistikken i lokale og regionale medier, som bygger på en bredt anlagt
innholdsanalyse av norsk lokaljournalistikk, for øvrig den første i sitt slag i Norge. Vi legger stor vekt
på at resultatene av forskninga vår skal bli gjort tilgjengelig både for dem som studiene faktisk dreier
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seg om, men også for et breiere, allment publikum. Prosjektet er derfor blitt behørig presentert og
omtalt i mange ulike sammenhenger (også populærvitenskapelige) (vedlegg 3).
Lokal journalistikk har tradisjonelt vært et lite prioritert forskningstema, noe som står i sterk kontrast
til at lokale og regionale medier står for den den desidert største mengden journalistisk produksjon i
Norge. Med vårt forskningsfokus fyller vi derfor et nødvendig behov for kunnskapsproduksjon
innenfor dette feltet, noe også svært positiv respons fra bransjen bekrefter. Satsinga vår på forskning
om lokale medier er også svært relevant for det undervisningstilbudet vi gir, ikke minst fordi de fleste
av studentene vil få arbeid i lokale medier (som også sysselsetter de aller fleste journalistene her i
landet).
Studieplanen for bachelor i journalistikk har vært revidert gjentatte ganger, sist i 2015. I forbindelse
med disse revisjonene har det også pågått et faglig utviklingsarbeid for å organisere læringsaktivitetene i studiet, og generelt tilrettelegge for at studentene har best mulig læringsmessig
måloppnåelse. Ett eksempel på et slik faglig-pedagogisk utviklingsarbeid er det nevnte emnet
Journalisten i samfunnet, der studentene tidlig i studiet får møte mennesker og miljøer i ulike
lokalsamfunn i Salten-regionen. På den måten får de førstehånds, autentisk informasjon om steder,
yrkesroller og samfunnsmessige interesser og kulturer, som igjen danner utgangspunkt for
journalistisk bearbeiding og presentasjon.
Ut fra analyser av hvordan studentenes læringsutbytte avhenger av ulike didaktiske faktorer – det vil
si deres faglige, sosiale og praktiske/tekniske forutsetninger, «læringsstil», forventninger om studiet
og kunnskaper om journalistyrket – vurderer kollegiet kontinuerlig hvordan organiseringa av
læringsaktiviteter kan justeres og forbedres, og hva som tilsier revisjon av studieplanen. Denne
formen for både formell og uformell faglig og pedagogisk diskusjon er av uvurderlig betydning for å
sikre relevans og kvalitet i det studietilbudet vi gir.

§ 2-3. (6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal
delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som er
relevante for studietilbudet.
Medlemmer av kollegiet deltar jevnlig på nasjonale og internasjonale forskerkonferanser, og har de
siste årene hatt ei klar intensivering av egen forskning, med ei rekke publiseringer i form av
fagfellevurderte artikler og bøker, på nivå 1 og 2 (se publikasjonslister, vedlegg 2).
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Medlemsskap/nettverk:
•

Hele kollegiet er medlemmer i et nordisk nettverk for journalistutdannere, som bl.a.
arrangerer «Nordisk journalistikklærerseminar» hvert 2. år, og administrerer stipendmidler
fra Nordplus.

•

Norsk medietidsskrift: Førsteamanuensis Birgit Røe Mathisen er redaksjonsmedlem

•

Pressens faglitteraturfond: Dosent Hege Lamark er styremedlem

•

Norsk medieforskerlag: Professor Lisbeth Morlandstø er styremedlem. (arrangerer bl.a. en
stor konferanse hvert år, som i 2018 ble lagt til Bodø)

•

Rådet for anvendt medieforskning: Førsteamanuensis Birgit Røe Mathisen er rådsmedlem.

•

Mediemangfoldsregnskapet (en komité under Medietilsynet): Professor Lisbeth Morlandstø
er medlem.

•

POLKOM – Senter for studier av politisk kommunikasjon: https://polkom.org.
Professor Lisbeth Morlandstø, førsteamanuensis Birgit Røe Mathisen og førsteamanuensis
Bengt Engan er medlemmer.

•

Kollegiet har også hatt forskningssamarbeid med University of Cardiff og Södertörns
Högskola, Stockholm. Som vist i vedlegg 7 har vi også en avtale med disse om faglige bidrag i
form av gjestelærere.

•

Dokumentasjon medlemsskap/nettverk: se vedlegg 8.

§ 2-3. (7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet
studietilbudet ha relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet.
Institusjonen må sikre at praksisveilederne har relevant kompetanse og
erfaring fra praksisfeltet.
Fagkollegiet har som helhet grundig og relevant kompetanse innenfor fagfeltet, og holder seg jevnlig
oppdatert om praksisfeltet. Fra 2018 av starta et program der kollegiet hospiterer i redaksjoner.
Målet er at medlemmer av fagstaben jevnlig skal tilbringe 1-3 uker i redaksjoner i ulike medier, og
gjennom praktisk deltakelse i arbeidet der få innsikt i produksjonsrutiner, journalistiske vurderinger,
brukeranalyse og ulike tekniske løsninger for research og publisering (se for øvrig § 2-2 (2) ovenfor). I
desember 2019 og februar/mars 2020 har tre av de vitenskapelig ansatte avtale om redaksjonell
hospitering (Birgit Røe Mathisen i fagbladet Utdanning, Jan Erik Andreassen i NRK Nordland og Bengt
Engan i Adresseavisen).
69

55/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor i journalistikk - 19/01463-7 Reakkreditering 2019 - Bachelor i journalistikk : Søknad om reakkreditering - Bachelor i journalistikk versjon 25.11.2019

Kunnskap om praksisfeltet ivaretas også gjennom jevnlig kontakt med mediebransjen i ulike former:
besøk i praksisredaksjonene, møter i vårt studieprogramråd og praksisnær forskning.
Se også tabell 2 nedenfor.

Vedlegg til krav til fagmiljø:

Vedlegg nr.

Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet

CV for alle som inngår i studiets fagmiljø (CV-ene skal følge malen)

11

Pedagogisk CV for tilsvarende

12

Publikasjonslister for de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist
Dokumentasjon forskningsformidling
Eventuell annen dokumentasjon på kunstnerisk utviklingsarbeid og/eller
faglig utviklingsarbeid.

2
3
ikke relevant

Dokumentasjon på nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som
fagmiljøet deltar aktivt i
Dokumentasjon av opplæringsprogram for nettlærere
Fordeling av emneansvar og undervisnings- og veiledningsoppgaver i
kollegiet

8
Ikke relevant
13

Tabell 1: Forventet antall studenter ved studietilbudet

Antall studenter ved studietilbudet det søkes om

Studenter

Studenter

totalt første

totalt ved full

studieår

drift

Antall fulltidsstudenter

25

75

Antall deltidsstudenter

-

-

Antall nettstudenter fulltid

-

-

Kommentar:
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Tabell 2: Fagmiljøets planlagte faglige bidrag i studiet
(Se også vedlegg 13 for fordeling av undervisning/veiledning på de enkelte emnene.)

1
2
Ansatte som bidrar Stillingsfaglig
betegnelse
1

3
4
5
6
7
Ansett- Faglige årsverk i studiet
elsesforhold
2

Lisbeth Morlandstø Professor

Total3 U&V FoU Annet
H/Fast 1
0,5 0,4 0,1

8
Årsverk i
andre studier
oppgi
studium og
inst. Navn4

9
Undervisnings/veiledningsområde i studiet

•
•
•

10
Ekstern praksiserfaring6

Antall år
Dann.semester:
tekstseminar;
kommunikasjon
Medievitenskap
Bacheloroppgaven

Årstall
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Hege Lamark

Dosent

H/Fast 1

0,7

0,2

0,1

•
•
•
•

Fritz Breivik

Dosent

H/Fast 1

0,9

0

0,1

•
•
•
•

Bacheloroppgaven
Praktisk
journalistikk
Etikk
Intervju

Dann.semester:
tekstseminar;
kommunikasjon
Etikk
Praktisk
journalistikk
Reportasje/
undersøkende
journalistikk

Oversetter og konsulent for
fagbøker, Cappelen forlag og
Kommuneforlaget
Journalist i Sunnmørsposten,
Ålesund
Journalist i dagbladet Tromsø
Programsekretær/frilanser i
Tromsø med NRK som
hovedoppdragsgiver
Frilanser for P2 og NRKs
barne- og ungdomsavdeling i
Oslo.
Programsekretær ved NRKTroms i fire måneder
Journalist i bladet Vesterålen,
Sortland
Journalist, redaktør Næring i
Nord
Journalist Nordlands Framtid

1986-1996
1983-1989
1982-1983
1980-1982
1978-1980
1976-1978

1984-1988
1988-1994
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Birgit Røe
Mathisen

Førsteam.

H/Fast 1

0,5

0,4

0,1

•
•
•
•

Astrid Marie
Holand

Førsteam.

H/Fast 1

0,7

0,2

0,1

•
•
•

Bengt Engan

Førsteam.
H/Fast 1
Studieprog.ansvarlig

0,6

0,3

0,1

•
•
•
•

Medievitenskap
Praktisk
journalistikk
Reportasje
Etikk

Praktisk
journalistikk;
nyheter
Lyd/radio
Reportasje/
undersøkende
journalistikk
Språk og
kommunikasjon
Foto, video, lyd
Medievitenskap
Praktisk
journalistikk

Omtrent 20 års praksis fra
redaksjonelt arbeid (i tillegg til
deltidsjobbing under
studiene). Først fire år i
lokalredaksjoner (Helgeland
Arbeiderblad, Nordlands
Framtid), 1 år
deltidsjobb/sommervikar i
Adresseavisen, og deretter 14
år som frilanser/selvstendig
næringsdrivende, med i
hovedsak ulike
fagpressetidsskrift som
oppdragsgivere.
Jeg leverer fortsatt
frilansoppdrag, i hovedsak til
fagbladet Utdanning, senest
nå i september.
NRK Distriktskontor (i
1996-2011
Drammen, Tromsø og Bodø:
Radio- og TV-reporter,
programleder radio og VJ.

½ år avis (stud.avisen Under
Dusken, Univ. I Tr.heim)
2 år nærradio, deltid (Radio
8000)

1980
1990-92
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Jan Erik
Andreassen

Univ. lektor H/Fast 1

0,9

0

0,1

•
•
•

Praktisk
journalistikk
Redaksjonell
praksis
Foto, Video

frilanser i Hamar
Arbeiderblad
Fast ansatt i Samhold på
Gjøvik
Sportsjournalist,
sportsredaktør, journalist,
vaktsjef, desksjef
Finnmark Dagblad.
Leder av lokalkontor i 6 mnd.
Desksjef, nyhetsredaktør,
konstituert redaktør,
sportsredaktør

1973-1978
1978-1991

1991-1996

1996-1997
1997-1998

Vaktsjef i Dagningen på
Lillehammer.
Frilanser i USA stort sett for
Apressen- eller dagens
Amedia
1998 Høgskolen i Bodø
SUM

7,0

4,8

1,5

0,7
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Akkreditering av bachelor i journalistikk
Utvekslingsmuligheter ved Gøteborgs universitet

I fjerde og femte semester kan studentene erstatte ett eller flere emner i det ordinære
studieprogrammet med tilsvarende kurs fra Journalistprogrammet ved Göteborgs
universitet, JMG - Institutionen för journalistik, medier och kommunikation.
Emner som gjennomføres ved Nord i disse to semestrene:
- Innføring i samfunnsvitenskapelig metode (10 stp, våren, 4. semester)
- Flermedial reportasje 1, metode (20 stp, våren, 4. semester)
- Bacheloroppgave i journalistikk (20 stp, høsten, 5. semester)
- Flermedial reportasje 2, prosjekt (10 stp, høsten, 5. semester)

Aktuelle erstatninger i JMGs Journalistprogram i dette mobilitetsvinduet (se nederst i
dokumentet for utbildningsplan og fullstendige kursbeskrivelser):
* Fördjupad journalistik, JU 1203, 30 hp
Emnet gjennomføres i vårsemesteret, som del av JMG-studentenes andre studieår. Det
omtales slik i kursplanen:
Kursen ger studenten grundläggande kunskaper i samhälls- och företagsekonomi,
målgruppsanalys samt metoder att inhämta, hantera och analysera stora
datamängder och statistik. Fördjupade kunskaper i journalistiskt berättande tillämpas
i flera format, på olika plattformar och med varierande publiceringstekniker. Följande
delkurser ingår:
Samhälle 2 7,5 hp Metod 3 3 hp
Datajournalistik och visualisering 8 hp
Berätta och presentera – reportagearbete 5 hp
Berätta och presentera – magasinarbete 6,5 hp”

* Journalistikvetenskap, JU 1504, 30 hp.
Emnet gjennomføres i høstsemesteret, som del av JMG-studentenes tredje studieår.
Kursomtale:
”Kursen ska ge studenten en orientering i centrala teoribildningar inom centrala
områden i journalistikforskningen. Den ska också ge fördjupad förståelse för och
färdighet i samhällsvetenskaplig metod. Kursen avslutas med ett självständigt arbete i
form av en kandidatuppsats. Följande delkurser ingår:
Journalistikforskning 7,5 hp Metod 2 7,5 hp Uppsats 15 hp
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* Undersökande journalistik, JU 1205, 30 hp. Delkurs:
Emnet gjennomføres i høstsemesteret, som en del av JMG-studentenes tredje studieår.
Kursbeskrivelse:
Kursen fokuserar på undersökande journalistik, dess villkor och praktik, nationellt och
internationellt. Studenterna planerar och genomför ett större granskningsprojekt och
presenterar detta i journalistisk form. Kursen behandlar också frågor som rör den
journalistiska arbetsmarknaden och förbereder för kommande praktik. Följande delkurser
ingår:
Frilans och arbetsmarknad 4,5 hp
Undersökande journalistik: teori 7,5 hp
Undersökande journalistik: praktik 15 hp
Praktikförberedande kurs 3 hp

Ulike alternativer innenfor mobilitetsvinduet
Alternativ 1:
Studenter kan erstatte både Flermedial reportasje 1 – metode (10 SP) og Innføring i
samfunnsvitenskapelig metode, ME118S (10 SP) med Fördjupad journalistik, JU 1203 (30 hp).
Alternativ 2:
Studenter kan erstatte Flermedial reportasje 1 – metode med delemner fra Fördjupad
journalistik,
JU 1203, tilsvarende 20 SP.
Alternativ 3:
Studenter kan erstatte Bacheloroppgaven i journalistikk (20 SP) med Journalistikvetenskap
JU1504 (30 hp)
Alternativ 4:
Studenter kan erstatte undervisninga i emnet Bacheloroppgave i journalistikk, JO220U (20
SP) med delemner fra Journalistikvetenskap, JU 1504 (Journalistikforskning og Metod 2).
Selve oppgaven kan likevel gjennomføres med veiledning fra fagmiljøet ved Nord universitet,
og oppgaven kan leveres til sensur her.
Alternativ 5:
Flermedial reportasje – prosjekt (10 SP) kan erstattes av delkurs fra Undersökande
journalistik,
JU 1205.
Alternativ 6:
Studenten kan kombinere alternativ 2 og alternativ 5.

VEDLEGG:
Utbldningsplan og kursbeskrivelser
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Utbildningsplan: Journalistprogrammet, kandidat
(180 hp)
1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning
Journalistprogrammet, Journalism Program, 180 hp
Programkod: S1JOU

2. Fastställande
Utbildningsplan för journalistprogrammet på grundnivå, 180 hp, är fastställd av
samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, Göteborgs universitet 2015-09-09.
Utbildningsplanen gäller från och med höstterminen 2016. Revidering av utbildningsplanen
fastställd av dekan, samhällsvetenskapliga fakulteten 2018-03-20. Utbildningsplanen gäller
från och med höstterminen 2018.
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation ansvarar för journalistprogrammet
vid Göteborgs universitet.

3. Utbildningsprogrammets syfte
Journalistprogrammet på grundnivå vänder sig främst till dem som önskar verka inom det
journalistiska yrkesområdet och/eller de som ämnar gå vidare till studier på avancerad nivå.
Journalistprogrammet vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)
har en samhällsvetenskaplig inriktning och bedrivs i nära samverkan med profession, bransch
och samhälle. Undervisningens pedagogiska grund består av integrering av praktiska övningar
och teoretiska moment.

4. Examen som utbildningsprogrammet leder till
Journalistprogrammet leder till filosofie kandidatexamen med huvudområdet journalistik
(Degree of Bachelor of Science in Journalism).

5. Huvudområde i utbildningsprogrammet
Utbildningens huvudområde är Journalistik (Journalism).
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
Seminariegatan 1 B, Box 710, 405 30 Göteborg
031 786 00 00, 031-786 4950 (fax)
www.jmg.gu.se

1 (4)
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6. Mål
Inga lokala mål, utöver högskoleförordningen (SFS 1993:100) Examensordning bilaga 2.

7. Utbildningsprogrammets huvudsakliga innehåll och uppläggning
Journalistprogrammet består av sex obligatoriska kurser, som bygger på varandra och ges i
fastställd ordning.

Termin 1: Journalistik, JU 1101, 30 hp
Kursen lägger grunden för vad som är journalistik, vad som är journalistens roll i samhället och de
vanligaste journalistiska arbetsmetoderna. Kursen ger också grunderna i svensk offentlig förvaltning,
juridiska system och rättsväsende, samt de lagar och regler som omger den journalistiska
verksamheten.
Delkurser:

Journalistik och journalistroller 15 hp
Lagar och etik
3 hp
Metod 1
4,5 hp
Samhälle 1
7,5 hp

Termin 2: Redaktion, JU 1402, 30 hp
Kursen ger studenten kunskap om flerkanalspublicering, den struktur och organisation som utmärker
dagens mediehus samt de tekniska färdigheter som krävs för digital publicering av text, ljud och bild.
Kursen ger genom det praktiska redaktionella arbetet fördjupade kunskaper i journalistiska
värderingar, etiska och källkritiska frågeställningar.
Kursen behandlar också mediernas historia och betydelse för individ och samhälle.
Delkurser:

Bild
Ljud
Text
Valbar fördjupning
Medielandskapet
Praktik 1

6 hp
6 hp
6 hp
4,5
4,5 hp
3 hp

Termin 3: Journalistikvetenskap, JU 1504, 30 hp
Kursen ger studenten en orientering i centrala teoribildningar inom journalistik och kommunikation.
Den ger också fördjupad förståelse för och färdighet i vetenskaplig metod. Kursen avslutas med ett
självständigt arbete i form av en uppsats där studenten kritiskt granskar företeelser och frågeställningar
som berör den egna yrkesrollen, det journalistiska utbudet och/eller strukturen på den svenska eller
internationella mediemarknaden.
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Delkurser:

Journalistikforskning
Metod 2
Uppsats

7,5 hp
7,5 hp
15 hp

Termin 4: Fördjupad journalistik, JU 1203, 30 hp
Kursen ger studenten grundläggande kunskaper i samhälls- och företagsekonomi, målgrupps- och
publikanalys samt metoder att inhämta, hantera och analysera stora datamängder och statistik.
Fördjupade kunskaper i journalistiskt berättande tillämpas i flera format, på olika plattformar och med
varierande publiceringstekniker.
Delkurser:

Samhälle 2
Metod 3
Datajournalistik
Berättande journalistik

7,5 hp
3 hp
9,0 hp
10,5 hp

Termin 5: Undersökande journalistik, JU 1205, 30 hp
Kursen fokuserar på undersökande journalistik, dess villkor och praktik, nationellt och internationellt.
Studenterna planerar och genomför ett större granskningsprojekt och presenterar detta i journalistisk
form.
Kursen behandlar också frågor som rör den journalistiska arbetsmarknaden och förbereder för
kommande praktik.
Delkurser:

Frilans och arbetsmarknad
Undersökande journalistik: villkor, förutsättningar,
och metoder
Undersökande journalistik: tillämpning
Kreativa processer

4,5 hp
7,5 hp
15 hp
3 hp

Termin 6: Praktik, JU1206, 30 hp
Kursen omfattar en handledd praktik på redaktion eller annan för utbildningen relevant arbetsplats i
Sverige eller utomlands som ger studenten professionell erfarenhet av journalistiskt arbete.
Efter praktikperioden avslutas kursen med en samlad utvärderings- och analysuppgift.
Delkurser:

Praktik 2
Slutuppgift

27 hp
3 hp
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Journalistprogrammet ges på helfart.
Journalistprogrammet innehåller verksamhetsförlagd utbildning (27 hp) i form av praktik på
redaktion eller annan för utbildningen relevant arbetsplats i Sverige eller utomlands.
Inriktningen är arbete inom det journalistiska fältet eller motsvarande.
Journalistprogrammet omfattar 180 hp, alla inom huvudområdet journalistik. Det
självständiga arbetet ryms inom kursen Journalistikvetenskap, JU 1504.

8. Förkunskapskrav
För att antas till journalistprogrammet krävs grundläggande behörighet samt historia A och
samhällskunskap A eller historia 1B alternativt historia 1A1 plus 1A2 och samhällskunskap
1B alternativt 1A1 plus 1A2.
Krav på förkunskaper inom programmet finns angivna i respektive kursplan.
Urval sker i enlighet med högskoleförordningen och Göteborgs universitets
antagningsordning för utbildning på grundnivå. Alternativt urval tillämpas inte.

9. Platsgaranti
Student som i föreskriven takt följer utbildningsprogrammet har platsgaranti till samtliga i
utbildningsplanen angivna kurser under förutsättning att hen registrerar sig på kurs inom
föreskriven tid.

10. Övergångsbestämmelser
Eventuella tillgodoräknanden från tidigare studier sker individuellt.

11. Övrigt
Student kan erbjudas praktikplats på annan ort än studieorten, inom eller utom Sverige, vilket
kan medföra extra kostnader för studenten. Flertalet praktikplatser är avlönade enligt
kollektivavtal mellan Svenska journalistförbundet och Medieföretagen, men även oavlönade
praktikplatser erbjuds.
Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom kursvärderingar samt genom
institutionens interna kvalitetssäkringsarbete.
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INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK, MEDIER OCH
KOMMUNIKATION

JU1203

Fördjupad journalistik, 30 högskolepoäng

Advanced journalism, 30 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
2017-04-24 och senast reviderad 2019-11-08. Den reviderade kursplanen gäller från och
med 2020-01-01, vårterminen 2020.
Utbildningsområde: Övrigt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
Inplacering

Kursen ingår i journalistprogrammet (S1JOU) som leder till en kandidatexamen i
journalistik.
Kursen är en kärnkurs och ligger på programmets fjärde termin.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Journalistprogrammet (S1JOU)
Huvudområde

Fördjupning

Journalistik

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Behörig att gå kursen är den som har fått godkänt på tidigare kurser och delkurser inom
journalistprogrammet (S1JOR) motsvarande minst 45 hp.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
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• Redogöra för övergripande ekonomiska strukturer och ekonomins betydelse i
samhället

Färdigheter och förmåga

• Journalistiskt granska bokslut och ekonomiska redogörelser
• Tillämpa vetenskapliga metoder för att samla in, sammanställa och analysera större
datamängder
• Argumentera för en journalistisk idé utifrån målgruppsanalys
• Planera, utforma och publicera tematiskt sammanhållen journalistik på olika
plattformar
• Visa utvecklad kunskap om och förmåga att tillämpa relevant berättarteknik,
presentation och visualisering
• Visa fördjupade kunskaper i research, analys och källkritik

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• Journalistiskt analysera, värdera och källkritiskt granska data
• Kritiskt bedöma och analysera egna och andras arbeten utifrån samhälleliga,
yrkesetiska och publicistiska aspekter
Innehåll

Kursen ger studenten grundläggande kunskaper i samhälls- och företagsekonomi,
målgruppsanalys samt metoder att inhämta, hantera och analysera stora datamängder
och statistik.
Fördjupade kunskaper i journalistiskt berättande tillämpas i flera format, på olika
plattformar och med varierande publiceringstekniker.
Följande delkurser ingår:
Samhälle 2

7,5 hp

Metod 3

3 hp

Datajournalistik och visualisering

8 hp

Berätta och presentera - reportagearbete 5 hp
Berätta och presentera - magasinsarbete 6,5 hp

JU1203 Fördjupad journalistik, 30 högskolepoäng / Advanced journalism, 30 credits
Grundnivå / First Cycle
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Former för undervisning

Kursens huvudsakliga undervisningsformer är föreläsningar, workshops, grupparbeten,
individuella uppgifter samt seminarier. Läraktiviteter i digital miljö ingår.
Undervisningsspråk: svenska
Undervisningsspråk är svenska, men undervisning på engelska eller skandinaviska språk
kan förekomma.
Former för bedömning

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, seminarier, workshops, webbtest och
tentamina.
Delkurs

Examination

Betyg

Samhälle 2

Samhällskunskap:
tentamen

U/G/VG

Samhälle 2

Ekonomisk journalistisk
granskning:
inlämningsuppgift,
seminarium

U/G/VG

Metod 3

Konstruera enkäter,
workshop

U/G

Metod 3

Excel: workshop

U/G

Metod 3

Personresearch 2:
inlämningsuppgift,
seminarium

U/G

Datajournalistik och
visualisering

Projekt:
Inlämningsuppgift/seminari U/G/VG
um

Datajournalistik och

De goda exemplen:

visualisering

seminarium

Datajournalistik och
visualisering
Datajournalistik och
visualisering

Visualisering, workshops

U/G
U/G

Fördjupad visualisering,
U/G
workshop/inlämningsuppgift

JU1203 Fördjupad journalistik, 30 högskolepoäng / Advanced journalism, 30 credits
Grundnivå / First Cycle
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Berätta och presentera reportagearbete
Berätta och presentera reportagearbete
Berätta och presentera reportagearbete
Berätta och presentera -

Ta del av reportage:
seminarium

U/G

Reportageplan:
inlämningsuppgift/seminari U/G
um
Reportage:
inlämningsuppgift/seminari U/G/VG
um
Magasinsproduktion:

magasinsarbete

redaktionsarbete och
seminarium

Berätta och presentera -

Genomslag på sociala

magasinsarbete

medier, workshop

U/G/VG

U/G

En student som blivit underkänd två gånger på samma examination har rätt att få en
annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.
En begäran om byte av examinator ska vara skriftlig och ställs till prefekt vid
kursansvarig institution.
Student, som av olika anledningar inte kunnat närvara vid obligatoriska moment, ges
möjlighet att delta i ett sådant obligatoriskt moment så snart det är möjligt.
Antalet provtillfällen är av resursskäl begränsade till fem. Ett ordinarie
examinationstillfälle, en omexamination i anslutning till pågående kurs samt ytterligare
en tredje i anslutning till sommaruppehåll. Därefter är studenten hänvisad till
nästkommande gång kursen ges.
I det fall kursen har upphört, eller genomgått större förändringar, garanteras studenten
möjlighet till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) med utgångspunkt
i kursens tidigare uppläggning under en tid av åtminstone ett år.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyget Godkänd på kursen krävs Godkänt på samtliga examinationer och
obligatoriska moment.
För betyget väl godkänd på kursen som helhet krävs VG på tre av de fyra delkurser där
betyget väl godkänd är möjligt.
Delkurs

Krav för VG

JU1203 Fördjupad journalistik, 30 högskolepoäng / Advanced journalism, 30 credits
Grundnivå / First Cycle
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Datajournalistik och visualisering

VG på projektet

Metod 3

VG ges ej

Samhälle 2

VG antingen på tentamen eller
ekonomijournalistiskt projekt

Berätta och presentera – reportagearbete VG på reportage
Berätta och presentera – magasinsarbete VG på magasinsproduktion

Kursvärdering

Utvärdering görs kontinuerligt under varje delkurs. Skriftlig kursvärdering görs i slutet
av kursen. Resultaten sammanställs och används i institutionens löpande
kvalitetsarbete.
Resultat och eventuella förändringar av kursens upplägg förmedlas via Canvas till de
studenter som gått kursen senast och till de studenter som påbörjar kursen.

Övrigt

I kursen ingår moment som bygger på att studenten har tillgång till smartphone eller
läsplatta. Institutionens möjligheter att låna ut sådana verktyg är begränsade.

JU1203 Fördjupad journalistik, 30 högskolepoäng / Advanced journalism, 30 credits
Grundnivå / First Cycle
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INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK, MEDIER OCH
KOMMUNIKATION

JU1504

Journalistikvetenskap, 30 högskolepoäng

Journalism Studies, 30 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
2017-11-07 och senast reviderad 2018-12-19. Den reviderade kursplanen gäller från och
med 2018-12-19, vårterminen 2019.
Utbildningsområde: Övrigt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
Inplacering

Kursen ingår i journalistprogrammet (S1JOR) som leder till en kandidatexamen i
journalistik.
Kursen innehåller programmets självständiga uppsatsarbete och ligger på programmets
fjärde termin.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Journalistprogrammet (S1JOU)
Huvudområde

Fördjupning

Journalistik

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Behörig att gå kursen är den som har fått godkänt på tidigare kurser och delkurser inom
journalistprogrammet (S1JOR) motsvarande minst 67,5 hp, varav delkurserna Metod 1
och Metod 2 är obligatoriska.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
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Kunskap och förståelse

• Visa kunskap om och förståelse för journalistikvetenskapens grunder, aktuella
forskningsfrågor, samhällsvetenskaplig metod samt fördjupad kunskap inom någon
del av journalistikforskningen.
Färdigheter och förmåga

• Med utgångspunkt i journalistikforskningens centrala teoretiska perspektiv
självständigt problematisera journalistiken och den journalistiska professionens
samhällsroll.
• Självständigt och med etiskt förhållningssätt tillämpa vetenskaplig metod för
strukturerad insamling, bearbetning och analys av data.
• Muntligen och skriftligen presentera vetenskapliga teorier,problemställningar och
resultat på ett välformulerat och språkligt korrekt sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• Kritiskt granska, värdera och motivera hur val av teori, metod och
undersökningsmaterial möjliggör och/eller begränsar de slutsatser och bidrag till
journalistikforskningen som kan dras av en undersökning.
• Identifiera och beskriva behov av ytterligare journalistikvetenskaplig kunskap och
hur sådan kunskap kan nås
Innehåll

Kursen ska ge studenten en orientering i centrala teoribildningar inom centrala områden
i journalistikforskningen.
Den ska också ge fördjupad förståelse för och färdighet i samhällsvetenskaplig metod.
Kursen avslutas med ett självständigt arbete i form av en kandidatuppsats.
Delkurser
1. Journalistikforskning (Journalism Research), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Delkursens huvudsakliga mål är att introducera journalistik som forskningsfält.
Studenten ges teoretiska redskap att analysera journalistik utifrån tidigare
forskning om journalistikens roll i samhället, produktionsvillkor, innehåll och
effekter.
Delkursen har en teoretisk orientering som bygger på föreläsningar och
självständig läsning av kurslitteratur.

JU1504 Journalistikvetenskap, 30 högskolepoäng / Journalism Studies, 30 credits
Grundnivå / First Cycle
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2.

Metod 3 (Research Methods 3), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Delkursens huvudsakliga mål är att ge studenten de metodologiska kunskaper och
färdigheter som krävs för att kunna genomföra en egen vetenskaplig undersökning
inom ramen för kandidatuppsatsen.
Delkursen har en praktisk orientering och bygger på föreläsningar, workshops,
övningar, seminarier och självständig läsning av kurslitteratur.

3.

Uppsats (Thesis), 15 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Studenterna ska självständigt skriva en akademisk uppsats inom
journalistikvetenskap.
Delkursen bygger på självständigt arbete under handledning. Kursen löper delvis
parallellt med de två övriga delkurserna.

Former för undervisning

Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, workshops, grupparbeten, seminarier och
självstudier av litteratur.
Undervisningsspråk är svenska, men undervisning på engelska eller skandinaviska språk
kan förekomma.
Former för bedömning

Examinationer sker genom tentamina, inlämningsuppgifter, workshops och seminarier.
Examinerande seminarier och workshops kräver obligatorisk närvaro och aktivt
deltagande för godkänt betyg.
Student, som av olika anledningar inte kunnat närvara vid obligatoriska moment, ges
möjlighet att genomföra ett sådant obligatoriskt moment så snart det är möjligt.
Antalet provtillfällen är av resursskäl begränsade till fem. Ett ordinarie
examinationstillfälle, en omexamination i anslutning till pågående kurs samt ytterligare
ett tredje tillfälle i anslutning till sommaruppehåll. Därefter är studenten hänvisad till
nästkommande gång kursen ges.
För uppsatskursen gäller ett ordinarie examinationstillfälle och en omexamination i
anslutning till sommaruppehåll. Därefter är studenten hänvisad till nästkommande gång

JU1504 Journalistikvetenskap, 30 högskolepoäng / Journalism Studies, 30 credits
Grundnivå / First Cycle
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kursen ges.
En student som blivit underkänd två gånger på samma examination har rätt att få en
annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (HF 6 kap § 22). En
sådan begäran ska inlämnas skriftligt till prefekt vid kursansvarig institution.
I det fall kursen har upphört, eller genomgått större förändringar, garanteras studenten
möjlighet till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) med utgångspunkt
i kursens tidigare uppläggning under en tid av åtminstone ett år.
EXAMINERANDE MOMENT
Journalistikforskning
Salstentamina

Betyg
Salstentamen

U/G/VG

Metod 3
Kvantitativ innehållsanalys Workshop

U/G

Kvalitativ innehållsanalys

Workshop

U/G

Surveyanalys

Workshop

U/G

Den journalistiska
processen

Workshop

U/G

Forskningsdesign

Hemtentamen

U/G/VG

Hemtentamen

U/G/VG

Uppsats
Uppsats

Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
På kursen ges något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyget Väl Godkänd på kursen i sin helhet krävs VG på två av tre examinationer
där detta är möjligt.
Kursvärdering

JU1504 Journalistikvetenskap, 30 högskolepoäng / Journalism Studies, 30 credits
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Skriftlig kursvärdering görs efter de två första delkurserna, samt i slutet av kursen.
Resultaten sammanställs och används i institutionens löpande kvalitetsarbete.
Resultat och eventuella förändringar av kursens upplägg förmedlas via GUL till de
studenter som gått kursen senast och till de studenter som påbörjar kursen.

Övrigt

Kurslitteratur och annat relevant kursmaterial
Kurslitteratur och annat relevant kursmaterial anges i Studieanvisning för JU1504.

JU1504 Journalistikvetenskap, 30 högskolepoäng / Journalism Studies, 30 credits
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INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK, MEDIER OCH
KOMMUNIKATION

JU1205

Undersökande journalistik, 30 högskolepoäng

Investigative Journalism, 30 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
2018-04-05 och senast reviderad 2019-08-27. Den reviderade kursplanen gäller från och
med 2019-08-27, höstterminen 2019.
Utbildningsområde: Övrigt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
Inplacering

Kursen ingår i journalistprogrammet (S1JOU) som leder till en kandidatexamen i
journalistik.
Kursen är en fördjupningskurs och ligger på programmets femte termin.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Journalistprogrammet (S1JOU)
Huvudområde

Fördjupning

Journalistik

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Behörig att gå kursen är den som har fått godkänt på tidigare kurser och delkurser inom
journalistprogrammet (S1JOU) motsvarande minst 90 hp, varav delkurserna
Datajournalistik och Metod 3 är obligatoriska.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
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Kunskap och förståelse

• Identifiera och diskutera likheter och skillnader mellan journalistisk och
vetenskaplig metod
• Beskriva undersökande journalistik som genre; dess karaktäristika, historik och
utveckling
Färdigheter och förmåga

• Planera, organisera och optimera förutsättningarna för journalistiskt
yrkesutövande, både som frilans och som anställd, utifrån bland annat ekonomiska,
arbetsrättsliga och arbetssociala aspekter
• Planera och genomföra egna undersökningar som syftar till att publicera uppgifter
av stort allmänintresse, som annars inte skulle komma fram
• Utföra avancerat journalistiskt arbete, i samverkan med andra och inom givna
tidsramar
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• Göra självständiga journalistiska och etiska bedömningar av journalistiska
arbetsprocesser och produkter
Innehåll

Kursen fokuserar på undersökande journalistik, dess villkor och praktik, nationellt och
internationellt. Studenterna planerar och genomför ett större granskningsprojekt och
presenterar detta i journalistisk form.
Kursen behandlar också frågor som rör den journalistiska arbetsmarknaden och
förbereder för kommande praktik.
Delkurser
1. Frilans och arbetsmarknad (Freelance and Labor Rights ), 4,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Kursen bygger på:
• föreläsningar om frilansandets förutsättningar och journalisters arbetsrättsliga
förhållanden på arbetsmarknaden
• övningar som syftar till att ge studenten verktyg för att effektivt kunna
bearbeta idéer och sälja sitt material
• inlämningsuppgifter där studenten redogör för sakförhållanden och reflekterar
över sin egen framtida roll på arbets- och frilansmarknaden samt de
erfarenheter som gjorts under kursen.
• en redaktionell övning där studenterna genom att agera arbetsledare och
reportercoacher får träna på att planera, organisera och optimera
förutsättningarna för journalistiskt arbete, utföra avancerat journalistiskt

JU1205 Undersökande journalistik, 30 högskolepoäng / Investigative Journalism, 30 credits
Grundnivå / First Cycle
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arbete i samverkan med andra och inom givna tidsramar samt göra
självständiga journalistiska och etiska bedömningar av journalistiska processer
och produkter.
2.

Undersökande journalistik: Teori (Investigative journalism: Theoretical
perspectives), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Kursen ger en översikt av den undersökande journalistikens villkor och
förutsättningar i Sverige och internationellt samt fokuserar på metoder som
används vid undersökande journalistik. Kursen ger också insikter i likheter och
skillnader mellan vetenskaplig och journalistisk metod.

3.

Undersökande journalistik: Praktik (Applied Investigative Journalism ), 15 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Studenterna planerar och genomför en avancerad och självständig journalistisk
undersökning och granskning, i samverkan med andra och inom givna tidsramar,
och med tydlig koppling till samhällsfrågor.

4.

Praktikförberedande kurs (Work Placement preparation ), 3 hp
Betygsskala: Godkänd (G) och Underkänd (U)
Kursen syftar till att studenten är väl förberedd för kommande
praktiktermin. Fokus ligger på kreativt idéarbete och egen journalistisk
produktion anpassat till den kommande arbetsplatsen. Det ges dessutom tillfälle
till grundlig research om den kommande praktikplatsen.

Former för undervisning

Kursen bygger på ett större självständigt arbete, inlämningsuppgifter,
seminariegenomgångar och föreläsningar i olika former.
Undervisningsspråk är svenska, men undervisning på engelska eller skandinaviska språk
kan förekomma.
Former för bedömning

EXAMINATION Hp

Frilansidéer

1,5

Delkurs

Betyg

Frilans- och
U/G/VG
arbetsmarknad

Form
Individuell,
Inlämningsuppgift +
seminarier
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Frilanslivet

Endagsredaktion
Reflektionsuppgift
Historiska och
internationella
gräv:

1,5

1,5

3,5

2

Frilans- och
U/G/VG
arbetsmarknad
Frilans- och
arbetsmarknad
Undersökande
journalistik: teori

Individuell,
inlämningsuppgift
Grupp,

U/G

Workshop +
seminarier
Individuellt,

U/G/VG

Undersökande
U/G
journalistik: teori

inlämningsuppgift
Individuellt,
inlämningsuppgift +

litteraturuppgift

seminarium

Bästa grävet

Undersökande
U/G/VG
journalistik: teori

Grupp +
individuellt,
seminarium +
presentation +
inlämningsuppgift

Undersökande
journalistik:
tillämpning

Grupp,
Inlämningsuppgift,
seminarium +
presentation

Idéskiss

Projektarbete

2

2

9

Undersökande
journalistik:
tillämpning

U/G

U/G/VG

Grupp,
Inlämningsuppgift,
seminarium +
presentation

Projektrapport,
3
individuell

Undersökande
journalistik:
tillämpning

U/G

Individuellt,
inlämningsuppgift
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Grupp,
inlämnings-

Kommentatorsuppgift projektar 1

Undersökande
journalistik:

bete

tillämpning

uppgift +
seminarium

Din praktikplats 1,5

Praktikförberedande
kurs

U/G

Individuell,
inlämningsuppgift

Idéportfölj

Praktikförberedande
kurs

U/G

Individuell,
inlämningsuppgift

1,5

U/G

Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För Godkänt (G) på kursen krävs godkänt på samtliga delkurser.
För Väl godkänt (VG) på delkursen Frilans- och arbetsmarknad krävs VG på en av de
examinationer där det är möjligt.
För VG på delkursen Undersökande journalistik: Teori krävs VG på en av de
examinationer där det är möjligt.
För VG på delkursen Undersökande journalistik: Praktik krävs VG på projektarbetet.
För Väl godkänt (VG) på kursen krävs VG på delkursen Undersökande journalistik Praktik. Utöver det krävs även VG på delkursen Frilans- och arbetsmarknad och/eller
delkursen Undersökande journalistik - teori
Kursvärdering

Skriftlig kursvärdering görs löpande och i slutet av terminen Resultaten sammanställs
och används i institutionens löpande kvalitetsarbete.
Resultat och eventuella förändringar av kursens upplägg förmedlas via Canvas till de
studenter som gått kursen, och som inte blivit godkända, och till de studenter som
påbörjar kursen.

JU1205 Undersökande journalistik, 30 högskolepoäng / Investigative Journalism, 30 credits
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Vedlegg 16
(https://www.nj.no)

SNARVEIER

!

(http://tillitsvalg
Lønn og rettigheter (https://www.nj.no/lonn-og-rettigheter/)Journalistikk og etikk (https://www.nj.no/journalistikk-og-etikk/)
Medlemskap (https://www.nj.no/medlemskap/)Aktiviteter (https://www.nj.no/aktiviteter/)Om oss (https://www.nj.no/om-norsk-journalistlag/)

"

Journalistavtalen
for avis
Journalistavtale for avis mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og
Mediebedriftenes Landsforening (MBL) på den ene side og Norsk
Journalistlag på den annen side. Avtalen gjelder for perioden 1.4.201831.3.2020 (NHO-avtale nr. 275).
Avtalen som pdf

# Kapittel 1: Overenskomstens omfang
§ 1 Journalister - medarbeidere

$

§ 2 Vikarer - midlertidig ansatte

$

§ 3 Arkivmedarbeidere

$

§ 4 Deltidsansatte

$

§ 5 Ansettelse - ansettelsesbrev - lønnsopplysninger

$

§ 6 Spesielle fordeler

$

% Kapittel 2: Oppsigelsesfrister/formkrav
% Kapittel 3: Lokale avtaler
# Kapittel 4: Alminnelige lønnsbestemmelser
§ 9 Minstelønnssatser

$

§ 10 Ansiennitet for utdanning

$

§ 11 Lokale lønnsforhandlinger

$

§ 12 Bestemmelser for å unngå kjønnsbestemte lønnsforskjeller

$

https://www.nj.no/dokumentarkiv/journalistavtalen-for-mbl-avis/#lonnmblavis
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# Kapittel 5: Særlige lønnsbestemmelser
§ 13 Praktikantlønn

&

1. Praktikanter fra studiesteder som er nevnt i § 10.1, eller er godkjent av partene, skal ha lønn
tilsvarende begynnersats når de utfører journalistisk arbeid uten veiledning. Partene er enige om at
timelønn beregnes ut fra et arbeidsår på 1 950 timer.
2. Dersom praktikanten utfører journalistisk arbeid under kvaliﬁsert veiledning, kan lønnen settes til
40 % av begynnerlønn. Veiledning skal gis etter en plan oppsatt i samarbeid med
utdanningsinstitusjonen.
3. Studenter som gjennomgår journalistutdanning i utlandet, som kvaliﬁserer til studieﬁnansiering
fra Statens lånekasse for utdanning, kan gis anledning til å hospitere i redaksjonene uten
lønnskompensasjon i perioder på inntil ﬁre uker i året. Dersom vedkommende går inn i vakter og
turnus, skal dette lønnes på vanlig måte.
Merknad:
Partene vil i avtaleperioden sammen kontakte utdanningsinstitusjonene for å diskutere opplegget
for veiledningen.
Protokolltilførsel:
Partene er enige om at følgende studiested er godkjent av partene etter denne bestemmelse:
NOKUT-godkjent journalistutdanning fra Norges Kreative Høyskole og Journalistutdanning ved
University of Southern Denmark.
Dette innebærer at praktikanter fra disse studiestedene er godkjent av partene slik at de kan lønnes
etter reglene for praktikantlønn i denne bestemmelsen.

§ 14 Lokalkontortillegg

$

§ 15 Fototillegg

$

% Kapittel 6: Arbeidstid
% Kapittel 7: Ulempetillegg
% Kapittel 8: Overtidskompensasjoner
% Kapittel 9: Sosiale og andre rettigheter
% Kapittel 10: Yrkesutdanning studiepermisjoner

% Kapittel 11: Særskilte

rettigheter/begrensninger

% Kapittel 12: Varighet og ikrafttreden
% Kapittel 13: Protokolltilførsler og bilag
https://www.nj.no/dokumentarkiv/journalistavtalen-for-mbl-avis/#lonnmblavis
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Vedlegg 14

Journaliststudenter fra Bodø i praksis

Praksishåndbok

Denne gjengen med journaliststudenter fra Nord universitet reiser ut på praksis til
redaksjoner i Nord-Norge i februar 2020.

Informasjon til studenter og
veiledere om praksis fra
3.februar til og med 30.april 2020
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Her er oversikt over årets praksisstudenter fra Bodø og deres veiledere eller kontaktperson i
redaksjonene. Veilederne må gjerne ta kontakt med hverandre for å utveksle erfaringer eller
spørre om råd. Kanskje har kollegaen gjort en nyttig erfaring som hun/han vil dele med deg
og din redaksjon.
Adresse og telefonnummer til redaksjonene står bakerst i heftet.
Noen av dere studenter vil oppleve at det ikke er veileders navn som står her. Uansett er det
en leder i redaksjonen som kan gi navn på eventuell ny veileder.

Redaksjon

Studenter

Kontaktperson/veileder

Adresseavisen

Pernille Tømmeraas
Sindre Olsen Kristiansen
Patrick Key
Martin Brekke Hjellestad
Thale Kristensen Remmen
Elizabeth Åsjord Sire
Frida Amalie Ervik Sundberg
Even Hvalen Thodesen
Marte Fredly-Steen
Marte Skoglund
Marita Skoglund
Grete Elisabeth Nomeland
Martine Torstad Arnø
Truls Nass
May Helen Simonsen
Øyvind Victor D. Okshovd
Silje Olsen Engenes
Suzanne Heide
Tor Arvid B. Didriksen
Tea Eline Skarpjordet

Rannei Mesloe

Avisa Nordland
Lofotposten
Helgelendingen
High North News
iTromsø
Nordlys
Rana Blad
Saltenposten
Trønder-Avisa
TV2 Bodø
NRK Finnmark – Alta
NRK Troms - Tromsø
NRK Nordland - Bodø
NRK Trøndelag - Steinkjer
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Børje Klæboe Eidissen
Marianne Steffensen Kielland
Geir Arne Glad
Arne O. Holm
Stig Jakobsen
Helge Nitteberg
Marit Ulriksen
John Arne Moen
Roy Arne Salater
Robin Mortensen
Caroline Rugedal
Barbro Andersen
Martin Steinholdt
Vegard Woll
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Praksis om vinteren
MANDAG 3. februar 2020 starter journaliststudentene fra Nord universitet sin
redaksjonspraksis, og veilederne får en eller flere nye kolleger i redaksjonen fram mot slutten
av april.
Dialogen med redaksjonene har vært utrolig viktig for utdanninga i Bodø i over 25 år. Likevel
er det mye som har forandret seg, ikke minst gjelder det måten vi tenker og samarbeider om
praksis på. Både skolen og bransjen er blitt mer bevisst at praksis-oppholdet først og fremst
skal være en læringsperiode for framtidas journalister. Dette synet kommer også til uttrykk i
utkastet til «praksisplakat» som Norsk Journalistlag har lagt fram, og som vi gjengir på
baksida av dette heftet.
Ved journalistutdanningen i Bodø prøver vi å knytte studentenes praksisperiode tettere
sammen med resten av journaliststudiet. Vi håper at vi også denne gangen kan reise på besøk
til flere av våre praksisredaksjoner. Vi prøver å hjelpe studenter og veiledere med å forberede
og evaluere praksisoppholdet.
«Underveis»- heftet er ment som en veileder og inspirasjon til alle som tar i mot våre
studenter – og til studentene selv. For uansett hvor velorganisert og god mottakelse og
veiledning studentene får i redaksjonen; læringa vil i stor grad avhenge av studentenes egen
framdrift og læringsvilje. Ikke uten grunn er Kalhil Gibrans tekst om kunnskap mye brukt
blant fagfolk som arbeider med læring i praksis:
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Da sa en lærer, snakk til oss om kunnskap, og han sa:
Ingen kan lære deg noe som ikke allerede slumrer i
din vitens morgendemring. Læreren som med sitt følge,
går inn i tempelets skygge, gir ikke så mye av sin
visdom som av sin kjærlighet. Hvis han virkelig er vis,
ber han deg ikke komme inn i sin visdoms hus, men
leder deg til din egen forstands dørterskel.
Astronomen kan snakke til deg om sin forståelse av
verdensrommet, men han kan ikke gi deg sin
forståelse.
Musikeren kan synge for deg den rytmen som finnes
i selve rommet, men han kan verken gi deg øret som
fanger rytmen eller røsten som gjenskaper den. Og han
som er innfanget av tallenes vitenskap, kan fortelle om
områdene for vekt og mål, men han kan ikke føre deg
til dem. For ett menneskes visjon låner ikke sine vinger
til et annet...»

Fra Profeten av Kahlil Gibran (1999:106)
Under praksisperioden skal studentene gjøre seg kjent med journalistyrket ved å arbeide
under veiledning i en redaksjon. Dette har de forberedt seg til helt siden de begynte på studiet,
gjennom forskjellige typer internpraksis, øvingsproduksjon og redaksjonelt teamarbeid på
skolen. Men det er først nå det er alvor…
* Målet er LÆRING for studenten
Redaksjonspraksis skal gi studenten praktisk erfaring med journalistisk arbeid, og samtidig
utvikle evnen til kritisk evaluering av eget arbeid, forståelse for hvordan en redaksjon
fungerer og hvordan medlemmene i en redaksjon samarbeider.
* Både student og kollega
Når studenter er i redaksjonspraksis er de også arbeidstakere og kolleger. De er en del av
redaksjonen og underlagt ordinære arbeidsbetingelser som følger av avtaleverket. For å få
praksisoppholdet godkjent må studenten ta aktivt del i det redaksjonelle arbeidet på
tilfredsstillende vis.
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Veileders oppgave
Veileder skal etablere kontakt med studenten før hun/han ankommer, hvis ikke studenten
allerede har gjort dette via telefon, e-post eller ved personlig besøk.
Veileder forbereder studentens første arbeidsdag mandag 3. februar og setter av tid til å
gi den nyankomne en innføring i forholdene i redaksjonen. Nord universitet ber sine
studenter om å kontakte veileder så snart som mulig for å avklare første arbeidsdag.
I resten av praksisperioden bør veileder avsette noe tid – anslagsvis én time i uka – til
samtaler med studenten. Disse stundene bør avtales på forhånd, slik at dere får snakke
uforstyrret. Studenten kan selv foreslå hvilke tema hun/han vil snakke med veileder om.
Målet med disse samtalene er ikke først og fremst å fortelle studenten/kollegaen «hvordan
ting skal gjøres». Det handler vel så mye om å hjelpe studenten til å lære av sine egne
arbeidserfaringer. Akkurat dette punktet «syndes» det en god del mot i redaksjonene.
Studenten tenker ofte at det ikke er så nødvendig med et slikt fast møtepunkt, og veileder
tenker at når studenten ikke ber om møte er det helt greit å ikke ha det. Hver gang vi fra Nord
universitet er på praksisbesøk må vi ta tak i dette. Derfor er det et meget godt råd til veiledere
og studenter; sørg for at veiledningsmøtene blir gjennomført!
Veileder deltar i utforming av veiledningskontrakt (se side 12), og bruker innholdet i
kontrakten under veiledningsmøtene.
Veileder holder kontakt med journalistutdanningen på Nord universitet, og tar
eventuelt imot lærere som kommer på praksisbesøk til redaksjonen. Skulle det oppstå
uforutsette problemer under praksisperioden skal journalistutdanningen varsles med en gang.
Det er fint om veileder drøfter og gir innspill til studenten om dilemmaer eller vanskelige
situasjoner som oppstår. Dette kan være til god hjelp når studenten skal utarbeide sin
oppgave om journalistikk i praksis. (Oppgaven står på side 21)
Etter endt praksisperiode skal veileder skrive praksisrapport om studenten(e).
Redaksjoner som mottar flere studenter, kan gjerne gi samme veileder til flere studenter.
Noen veiledningssamtaler kan sikkert også gjennomføres felles, men vi ønsker at den enkelte
student også skal få anledning til å snakke med veileder alene.

Vær gjerne flere om veiledninga, men bare én om ansvaret
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Velkomsten
En student som kommer i praksis er gjerne full av spørsmål, ikke minst om praktiske forhold i
redaksjonen. Dagens journaliststudenter er jevnt over yngre enn før. Flere har ikke tidligere
arbeidserfaring. Dette kan ha betydning for samarbeidet mellom student og veileder.
Veilederen skal først og fremst hjelpe studentene med å lære journalistikk, men en del av
oppgaven kan også være å introdusere studentene for det moderne arbeidslivet med sine
regler, normer og kommandolinjer.
Jo raskere veileder bidrar til å avklare praktiske og tekniske spørsmål, jo raskere kan
studenten komme i gang med det viktigste; selve det journalistiske arbeidet. Veileder må være
forberedt på å informere nykommeren, eller forsikre seg om at andre i bedriften gir den
informasjonen som trengs. Det viktigste er ikke hva dere gjør i den enkelte redaksjon, men at
studenten slipper å gå rundt og lure på tusen ting som lett kan stjele konsentrasjon og energi.
Her er en del ting å tenke på før studenten kommer:

Sjekkliste for veiledere
Arbeidsplass for studenten(e)
Nøkkel/koder
Kamera
Telefon
- hva med egen mobilbruk?

Kulturell innføring
- omvisning
- kantine/matvaner
- klargjøre roller
- regler i redaksjonen

PC
- printer
- e-postkonto
- brukerrettigheter til
redaksjonelt system

Praktisk informasjon
- rekvisittlager
- toalett
- nøkkelpersoner
- lønn/overtid
- bil/taxi/reiseregninger
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R

edaktør
eiduns
åd

Reidun Kjelling Nybø (bildet) har i flere år vært
redaktør i Avisa Nordland. I dag er hun
assisterende generalsekretær i Norsk
Redaktørforening.
Her er hennes tipsliste til praktikanter og andre
nykommere i redaksjonen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Møt presis!! - alle kan komme for
seint, men ikke hver gang
Møt forberedt
Vær høflig, ryddig og vis hensyn
Si fra hvor du går
Vær forberedt på en flermedial hverdag
Vær konkret på hva du ønsker å lære og lytt til
tilbakemeldingene du får
Vær positiv, men ikke tannløs
Vær ærlig om hvordan du har det på jobb
Husk at medie-Norge er lite. Ikke ødelegg for framtida og
cv-en din med dårlig oppførsel.

Kast deg ut i det!

Iram Ansari hadde
praksis i lokal-TV. I dag
jobber hun i NRK
Foto: Kolbjørn Hoseth
Larssen
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«Fortellinga om Knut» er en bildeserie som studentene presenterte for veilederne under ei
samling i Bodø for en tid tilbake. Knut Storvik spiller seg selv som fersk praksisstudent, mens
Marita Evjen er myndig veileder.
Foto: Ida Kroksæter

Hold grepet på veiledninga
En situasjon flere vil kjenne igjen fra sin egen redaksjon: Veileder gjør en strålende innsats i
begynnelsen av praksisoppholdet, men etter noen uker virker det som om futten går ut av
veiledningen. Noen studenter undervurderer også selv behovet for veiledning etter hvert som
de blir varme i trøya. Denne tendensen vil vi advare mot.
Å være i praksis er en måte å studere på, en form for læring i virkeligheten. Målet er det
samme som for resten av journaliststudiet; studenten skal lære mest mulig gjennom hele
oppholdet. I redaksjonen byttes bøker og forelesninger ut med egne erfaringer og refleksjon,
men også denne formen for læring krever systematisk innsats, redskaper og oppfølging. Vi
har sett at «flinke studenter» kan gå gjennom praksisperioden uten å lære noe vesentlig nytt.
De gjør kanskje mer av det de kunne fra før, men får ikke anledning til å utvide sine grenser
eller erobre nye områder av journalistikken.

En god veileder utfordrer studenten gjennom hele
praksisperioden. Men hvordan gjør en det, helt konkret?
Ved en tidligere veiledersamling i Bodø, lanserte
deltakerne en rekke forslag til hvordan en kan unngå å
miste taket på veiledninga etter at starten er vel unnagjort.
Kanskje kan stikkordene på neste side gi opphav til nye
ideer også for deg og din redaksjon?
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Å vite hvordan man
oppmuntrer, er
kunsten ved å lære fra
seg.
Henri Frédéric Amiel
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Avklar dine egne rammer
Veiledere vil ofte føle seg dratt mellom hensynet til studenten og redaksjonens produksjonskrav. Også denne gangen tar vi med en viktig påminnelse fra veiledere som har lang erfaring
med denne typen krysspress: Husk at ansvarlig redaktør har sagt ja til studentpraksis.
Skaff deg tid og rom som veileder, og forplikt deg selv, så sant det er mulig. Gi også klar
melding til studenten om dine forventninger allerede når praksisperioden starter. Når
oppholdet har vart ei stund, kan forslagene nedenfor skape ny framdrift i veiledninga.
Gi ansvar
- La studenten evaluere sitt eget arbeid før veileder gir respons på det.
- Gi studenten i oppgave å vurdere både eget og andres stoff.
- Midt i praksisperioden: Be studentene evaluere hele produktet, og legge dette fram på felles
morgenmøte.
- Bruk morgenmøtene mer bevisst med tanke på at studenten skal lære å få veiledning.
Involver andre i veiledningen
- Få faste tilbakemeldinger fra kveldsvaktsjef.
- Fordel veiledning på utvalgte medarbeidere i redaksjonen.
- «Lytt til erfarne fjellfolk», dvs. la studenten få «time» hos gode mentorer i redaksjonen
- La studenten gå noen kvelder på desken.
- Be noen holde kurs i redaksjonen (for eksempel om Excel, intervjuteknikk, jus e.l.)
- Avtale med vaktsjef om arbeidsfordeling i forhold til studentene. Driv «voksenopplæring»
overfor vaktsjefer og andre slik at ikke studenten blir pressa for mye, men heller får være med
andre ut i ulike jobber. Vær tillitsvalgt for studenten.
- La student overvære redaktørmøter/ledermøter/overleveringsmøter og lignende. Dette kan gi
viktig læring om nyhetsvurdering og prioritering av stoff mellom ulike kanaler m.m.
Læringsutbytte
Den som er for
Kunnskap
gammel til å lære,
Etter fullført emne skal studenten
har trolig alltid
ha grunnleggende kunnskap om å være
vært for gammel
journalist I en redaksjon
til å lære.
ha innsikt i hvordan en redaksjon er bygd opp,
Henry S. Haskins
og hvordan de ansatte samarbeider
ha bred kunnskap om yrkesetiske
problemstillinger i en redaksjonell hverdag
Ferdigheter
Etter fullført emne skal studenten kunne
utvikle og presentere egne ideer
gjøre research, kunne kontakte kilder og utøve god kildekritikk
løse varierte journalistiske oppgaver
vurdere og reflektere over eget og andres arbeid, og justere arbeidet under veiledning
beherske relevante verktøy, teknikker og uttrykksformer
Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studenten
kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet og gjennom
dette bidra til utvikling av god praksis
kunne planlegge og gjennomføre journalistiske arbeidsoppgaver og prosjekter
beherske de arbeidsformer som gjelder i tråd med etiske og juridiske krav og
retningslinjer
10
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Bruk læringsmålene
Gå tilbake til studentenes læringsmål og se hvor langt studenten er kommet i forhold til dem.
Juster om det er behov. Sjekk stoda kontinuerlig.
- Formalisere en midtveissamtale om hvordan studenten har fungert/utviklet seg så langt.
- Om nødvendig: Be studenten prioritere strengt blant sine læringsmål – og jobbe for ett av
disse resten av perioden.
Skap nye utfordringer
- Finn ut hva slags stoffområde studenten er mest redd for, og tilby hospitering med en som
dekker dette. Krev at studenten etterpå rapporterer hva hun/han har sett og lært.
- Sett av tid til å lære vekk nye områder – for eksempel hvordan lete i postjournaler, dekke
politiske møter, sjekke rettssaker. Hver gang studenten går over på nytt område gir det en fin
anledning til å gå tettere inn på veiledningen; coaching på nytt.
- La studenten kaste seg ut i nye oppgaver som de ikke kan fra før. Ha redningsvest klar.
- Gi en stor utfordring, for eksempel reportasjereise sammen med kollega/fotograf
- Ta studenten med til bedriftens avdelingskontorer, og la dem jobbe en dag eller to sammen
med andre redaksjoner. La studenten skifte avdeling/dekningsområde og drøft hvilket
læringsmål som da blir sentralt.
Veiledningsmøter
- Fast rutine: Peptalk etter lunsj og morramøte. Følg opp studenten gjennom dagen.
- Gjennomfør ett fast veiledningsmøte i uka
- Be studenten i forkant fortelle hva hun vil snakke om i veiledningsmøtet.
- Be gjerne studenten skrive 1-2 sider om det vanskeligste.
- Be studenten sende epost hver dag (for eksempel før morramøtet med svar på spørsmålet:
Hva er det viktigste jeg lærte i går)
Sosial trivsel
- En kinodag nå og da.
- Ta med studentene på faglige arrangementer og gi dem oppgaver der.
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Veiledningskontrakt – studentens initiativ
Journalistutdanningen ved Nord universitet har innført et system med veiledningskontrakter,
etter mønster fra andre profesjonsutdanninger. Kontrakten er ment som et hjelpemiddel i
veiledningen. Den kan inneholde punkter om formelle ting som arbeidstider, vaktordninger
etc, hvis dette ikke allerede er omtalt andre steder. Men vel så viktig er det at studenten bruker
praksiskontrakten til å beskrive hva han/hun selv trenger å lære under praksisoppholdet. På de
neste sidene forklarer vi tanken bak veiledningskontrakten.
Det er studenten som skal ta initiativ til å få laget veiledningskontrakt med sitt praksissted.
Dette arbeidet starter tidlig, ved at studenten begynner med å beskrive sine egne faglige og
personlige mål for praksisperioden. De øvrige punktene i kontrakten (se mal side 14) utformes
i samarbeid mellom student og veileder/arbeidsleder i redaksjonen.
Veiledningskontrakten bør gjøres klar i løpet av de første dagene av praksisperioden.
Innen 14.februar skal veiledningskontrakten signeres av student og praksisveileder.
Innholdet i kontrakten kan deretter være tema for en eller flere veiledningssamtaler. Midtveis
ut i praksisperioden anbefaler vi at veileder og student tar fram kontrakten og vurderer om
læringsmålene er oppfylt, eller om det er nødvendig å justere målene. Kontrakten bør også
brukes i den siste samtalen mellom veileder og student, mot slutten av praksisoppholdet.
Mangeårig praksisleder Asgeir Solstad har skrevet om erfaringa med veiledningskontrakter i
rapporten «Yrkesfaglig veiledning – om et yrkesliv på reise». Her følger et utdrag fra denne
rapporten. Selve utkastet til kontraktsmal er revidert med hans tillatelse, slik at det skal passe
til redaksjonen som arbeidsplass.
Asgeir Solstad:

PRAKTISK TILRETTELEGGING AV VEILEDNING
Det er mange grunner til at en kontrakt er et godt hjelpemiddel i veiledning. Her er noen av de
viktigste:
Den klargjør og presiserer formelle sider ved veiledning og praksis: Når veiledning skal
finne sted, hvor, varigheten av samarbeidet og veiledningens tema. For studenter i praksis
klargjør den også forhold som arbeidstid, lesetid og taushetsplikt.
Den forteller hva de(n) som skal veiledes beskriver som sine læringsbehov i veiledningen.
Disse omfatter både konkrete temaer en skal veiledes i forhold til, og hvilke forståelser og
ferdigheter de(n) som veiledes skal arbeide med.
Kontrakten forteller også hva veilederen tilbyr i forhold til bearbeidelse av disse
læringsmålene: Undervisning, artikler til selvstudium, samtaler, rollespill, bruk av video o.l.
For studenter i praksis beskriver den også hva slags arbeidsoppgaver studenten kan forvente å
få på praksisstedet.
Kontrakten redegjør også for hvilke forventninger veilederen har til hvordan de(n) som
veiledes skal arbeide med læringsmåtene og de arbeidsoppgavene som kontrakten beskriver.
Arbeidet med kontrakten er en prosess. Det å arbeide med den er en viktig del av hele
veiledningsforløpet. Starten er ofte preget av usikkerhet og spenning. Arbeidet med
kontrakten kan avklare viktige forhold, og etablere trygghet for det videre veiledningsarbeidet. Kontrakten behøver heller ikke være et statisk dokument. Den kan - og bør - endres
underveis, ettersom innholdet og retningen i veiledningen forandrer seg. Det kan f.eks. tenkes
12
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at de målene en først satte seg var for ambisiøse, og må tilpasses forhold som f.eks. tid og
faglig eller personlig utvikling.
Dette understreker også at mange av de forholdene som berøres av kontrakten er
modningsspørsmål, som det vanligvis ikke er mulig å gi godt innhold til på bakgrunn av en
første samtale. Det kan ofte gå noen veiledningsmøter før en f.eks. har fått klarhet i hva slags
læringsmål en vil ha for dette veiledningsforløpet. Studentene må få tid til å bli kjent med
praksisstedets oppgaver, organisering og faglige forankring, samtidig som de definerer
læringsmål. Likevel bør det være et visst press for å få fullført en kontrakt innen rimelig tid.
En ferdig kontrakt kan bidra til å bringe veiledningen over i en mer målrettet arbeids-fase etter
en mer søkende og famlende start.
Det er vanskelig å si noe helt presist om når en bør være ferdig med kontraktsarbeidet. Men
arbeidet kan gjerne omfatte 20-25 prosent av den perioden en har tenkt seg at
veiledningsforløpet skal strekke seg over.
Det er de(n) som veiledes som skal
ha hovedansvaret for å utarbeide
«Kontrakten behøver ikke være
kontrakten. Den viktigste grunnen til
et statisk instrument. Den kan
dette er at det er dennes eller disses
forståelser og læringsmål som er
og bør endres underveis».
grunnlaget for veiledningen.
Men oppbygging og innhold i kontrakten er et tema i veiledningen, slik at den endelige
utformingen skjer i samarbeid med veileder.
Når veiledningen foregår i grupper, vil selvfølgelig de formelle sidene av kontrakten være lik
for alle som inngår i gruppen. Men hver enkelt kan ha forskjellige tanker om hva de vil bruke
gruppeveiledningen til i sin egen faglige og personlige utvikling. Derfor bør de øvrige delene
av kontrakten være utformet av hver enkelt, på bakgrunn av samtaler om disse punktene i
gruppen, og med veileder.
Hvorvidt det skal brukes maler for kontrakter, har vært et omdiskutert spørsmål. Mange
mener at det er viktig at kontrakten utformes uten slike maler, fordi det medfører at alle må
velge bevisst hva som skal inngå i kontrakten. Da vil det for eksempel ikke bli tatt inn punkter
i kontrakten som ikke gir mening for en, men som står der bare fordi de står i malen. Dermed
reduseres muligheten for at kontrakten bare blir et papir på siden av samhandlingen mellom
partene.
På den annen side hjelper en god mal en
«Å sette av tid» er å sikre at en får
til å reise gode spørsmål til
arbeide uforstyrret med noe. Det er
veiledningsforløpet, og kan dermed
helt vesentlig i veiledning.
bidra til en kontrakt som “tar høyde for”
Veiledningssamtaler som avbrytes
de utfordringer veiledningen innebærer.
av telefoner, kolleger eller andre
Dermed vil kontrakten unngå å bli et
meningsløst produkt. Det kan innvendes
forstyrrelser, taper fort verdi.
mot dette synet at kontrakten kan
Asgeir Solstad
endres når behovene dukker opp. Men
vi heller til det synet at en god mal
hjelper en til å reise viktige
problemstillinger tidlig, og setter en i
stand til å være bedre forberedt på det
som skal skje. Derfor presenteres altså denne malen.
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Veiledningskontrakt – mal
1. Hvem kontrakten omfatter: De(n) som veiledes, veileder og praksis-/arbeidssted.
2. Veiledningsforløpets varighet (fra dato/ til dato).
3. Arbeidstid/avspasering/fravær. Presisering av studentens forpliktelser (f. eks. relevante
lover og regler for arbeidslivet, Vær Varsomplakaten etc.)
4. Arbeidssted: Brukes ved behov for særlig avtale om bruk av kontor og/eller andre
fasiliteter i tilknytning til praksisstedet. Kan f.eks. også omfatte bestemmelser om dekning av
særlige utgifter ved veiledningen/praksis, som f.eks. transport/kurs e.l.
5. De(n) de som veiledes sine faglige og personlige læringsmål.
6. Veiledning: Når, hvor og hvordan veiledning skal finne sted. F.eks.: «Veiledning foregår
annenhver onsdag fra kl. 10.00-12.00 på redaktør Pedersens kontor. De(n) som veiledes
skal innen arbeidstidens slutt mandag før veiledning opplyse om særskilt tema som
veiledningen skal knyttes til. Evt. skriftlige dokumenter som skal ligge til grunn for
veiledningen, bør være levert veileder innen samme frist. I veiledningen skal det dessuten
samtales om utvikling i forhold til de læremål som er beskrevet i kontrakten.»
7. Presisering av at innholdet i veiledningssamtaler er fortrolig.
8. Arbeidsoppgaver knyttet til veiledningen.
Felles for alle som går i veiledning er at det gjelder å velge de arbeidsoppgavene som kan
bidra til å realisere de læringsmålene en har satt seg. For studenter er det et poeng at det
går «en rød tråd» fra de målene skolen har formulert for den aktuelle praksis, via personlige
læringsmål til valg av oppgaver. Det er også et poeng å tenke en progresjon i oppgavene,
slik at en gjennom praksisen kan stilles overfor stadig nye oppgaver, som bygger på
erfaringer fra de en allerede har gjennomført. Denne progresjonen bør drøftes kritisk og
eventuelt endres på bakgrunn av erfaringer.
9. Avtaler om evaluering. Selv om hver veiledningssamtale har elementer av evaluering, bør
kontrakten innebære avtaler om mer helhetlige evalueringer av hele kontrakten. Hvor ofte
dette skal skje, er avhengig av veiledningens varighet. Men det bør legges inn
halvtidsevaluering og sluttevaluering. Datoer for disse møtene bør framgå av kontrakten.
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Praksisbesøk og øvrig kontakt med skolen
Journalistutdanningen ved Nord universitet ønsker å holde kontakt både med student og
veileder under praksisoppholdet. En av utdanningens lærere vil enten besøke redaksjonen i
løpet av praksisoppholdet, eller holde telefonisk kontakt med student og veileder.
Dersom studenter eller veiledere som i utgangspunktet ikke får besøk denne høsten, føler
behov for det. Send en mail til emneansvarlig for praksisperioden, jan.e.andreassen@nord.no
så vil vi strekke oss så langt vi kan for å oppfylle ønskene.
Tema for praksisbesøk
Enten kontakten med praksisredaksjonen foregår på telefon eller ansikt-til-ansikt, ønsker vi
fra skolens side å snakke både med student og veileder. Veiledning vil være hovedtema:
Hvordan er opplegget for veiledning denne praksisperioden? Annerledes enn før? Bra nok?
Vi kommer gjerne inn på ulike former for veiledning:
- coaching/feedback på saker studenten lager fra dag til dag
- systematisk refleksjon over studentenes læringsmål
- veileders vurdering av studentenes samlede skikkethet for yrket - eller rettere; for jobbe i
denne redaksjonen. Stikkord: Punktlighet, omgangstone, arbeidsstil, teamegenskaper,
rollebevissthet, personlig kompetanse.
Fra skolens side er kontakten med student og veileder svært viktig, fordi vi på denne måten
får vite hvordan begge parter opplever praksisoppholdet så langt. Vi tar gjerne i mot innspill
fra veiledere og redaktører om spesielle ønsker dere måtte ha for det videre samarbeidet med
oss. Skulle det oppstå problemer av ulikt slag under praksisperioden, er det naturlig å drøfte
disse forholdene i forbindelse med praksisbesøket.
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Når oppholdet går mot slutten
Etter endt praksisperiode skal studentene vite mer om arbeidslivet og mer om seg selv.
Til det trenger studenten en veileder som fortsetter å stille spørsmål og som lytter til svarene
studenten kommer med. Spørsmålene kan for eksempel handle om:
Hva er mine personlige og øvrige kvalifikasjoner for det arbeidet jeg har deltatt i?
Hva er det jeg særlig må arbeide videre med for å bli en god journalist?
Hva slags faglige kunnskaper har jeg opparbeidet her?
Hvordan lærer jeg? Hvordan utvikler jeg min kunnskap?
Hvordan arbeider jeg i kontakt med kilder/personer jeg intervjuer?
Hvordan fungerer jeg i et kollegium?

Husk: Tilbakemeldinger er bare lærerike dersom de havner hos riktig adresse! Den enkelte
student skal ha kopi av praksisrapporten fra veileder. Studenten skal på sin side levere sitt
praksisskjema til veileder. Dersom dette skjemaet mot formodning ikke blir levert før
studenten avslutter oppholdet i redaksjonen, ber vi veileder etterlyse det og sørge for at
studentens tilbakemelding formidles til rette vedkommende i redaksjonen.
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Vurdering/godkjenning av praksis
Journalistutdanningen godkjenner studentenes redaksjonspraksis i samråd med veileder og
praksisredaksjon. I studieplanen står følgende om godkjenning:
For å få praksisoppholdet godkjent må studenten ta aktivt del i det redaksjonelle
arbeidet på tilfredsstillende vis, og fått produsert og publisert sine artikler/innslag.
I tillegg til den godkjenningen som ligger i at artikler kommer på trykk og innslag
kommer på lufta, består vurderingsordningen i praksis av følgende tre elementer:
(1) Innlevert praksisforberedende notat til fastsatt frist.
(2) Veileder/redaksjon skal fylle ut veilederskjema som skal munne ut i et forslag om
at praksisoppholdet er bestått eller ikke bestått.
(3) Studenten skal etter utført praksis fylle ut studentskjema som handler om utbytte
av praksisoppholdet. På denne bakgrunn tar emneansvarlig endelig stilling til om
praksisperioden for studentene er bestått eller ikke bestått.
Veilederskjemaet på neste side brukes for vurdering/godkjenning av praksis. Når
praksisperioden går mot slutten, sender vi skjemaet som en påminnelse til veilederne, og ber
dem returnere det via e-post til utdanningen i Bodø. Det er naturlig at veileder drøfter
punktene i skjemaet med studenten som del av veiledninga under praksisperioden.
Skulle det oppstå tvil om hvorvidt praksis kan godkjennes, må veileder ta kontakt med
journalistutdanningen ved Nord universitet så snart som mulig.

17

55/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor i journalistikk - 19/01463-7 Reakkreditering 2019 - Bachelor i journalistikk : Vedlegg 11 (nr 14 i søknad) - Praksishåndbok - eksempel for våren 2020

VEILEDERS

Vurdering av praksisperioden
Student:
Redaksjon:
Kull/klasse:
Kull 2017-2020, tredje klasse
Tidsrom:
3.februar – 30.april 2020
Hvor godt forberedt var studenten før hun/han kom til redaksjonen?

Oppmøte/punktlighet:
Arbeidsinnsats og egne initiativ:

Arbeidsoppgaver:

Vurdering av produksjon: (Idéer, kilder, språk, stemmebruk, foto m.v.)

Studentens sterke sider:

Hva studenten bør arbeide mer med:

Andre kommentarer:

Godkjenning:

Dato:

Sted:

(Skriv inn JA/NEI under)

Navn:
(praksisveileder)

Til veileder: Bruk den plassen du trenger. Skjemaet kan utvides.
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STUDENTENS

Vurdering av praksisperioden
Student:
Redaksjon:
Kull/klasse:
Kull 2017-2020, tredje klasse
Tidsrom:
3.februar – 30.april 2020
Hvordan ble du mottatt? Hvor godt forberedt var redaksjonen på å ta i mot deg?
Tilbakemelding og veiledning

Vurder din egen innsats og initiativ

Hva lærte du mest av? (Vær konkret! Henvis gjerne til dine læringsmål.)

Hva kan praksisredaksjonen bli bedre til?

Andre kommentarer:

Dato:

Sted:

Utbyttet av praksisen
(skriv stort/middels/lite
under)
Navn:

(student)
Bruk den plassen du trenger. Skjemaet kan utvides.
NB! Studentene skal selv levere eller sende denne vurderinga til veileder og
redaktør/arbeidsleder i praksisredaksjonen, og levere i innleveringsmappe i Canvas innen
30.april 2020 kl 1400.
19

55/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor i journalistikk - 19/01463-7 Reakkreditering 2019 - Bachelor i journalistikk : Vedlegg 11 (nr 14 i søknad) - Praksishåndbok - eksempel for våren 2020

Studentene må forberede praksis
Før studenten begynner sin redaksjonspraksis, skal praksisoppholdet forberedes grundig,
og forberedelsene dokumenteres skriftlig i et notat.
Som forberedelse til praksisperioden, skal studenten…
Obligatorisk arbeid - 1: Gjøre seg kjent med praksisstedet og mediet. Følg med på det
redaksjonen publiserer på alle mulig plattformer. Ta kontakt og be om informasjon fra
redaksjonsledelsen og den som er utpekt som veileder for studenten.
Studenten skal skrive et notat som oppsummerer det hun/han har funnet ut om;
praksisredaksjonen og bedriften
samtlige av redaksjonens produkter
stedet der studenten skal være i praksis
Notatet skal leveres inn i Canvas senest mandag 13.januar 2020
Obligatorisk arbeid - 2: Lag et utkast til veiledningskontrakt med praksisredaksjonen.
I første omgang betyr det: å beskrive seg selv, med særlig vekt på egne læringsmål.
Innen mandag 13.januar 2020 lever denne første delen av veiledningskontrakt i
innleveringsmappe i Canvas.
Resten av veiledningskontrakten skal fullføres i løpet av de første praksisukene. Ferdig
veiledningskontrakt skal signeres av student og veileder innen 14. februar 2020.
(Dere behøver ikke sende den ferdige veiledningskontrakten til skolen, da den først og
fremst er et redskap for student og veileder i redaksjonen.)
Obligatorisk arbeid - 3: Etter praksis skal studenten gi en kortfattet tilbakemelding til
praksisredaksjonen ved å fylle ut studentskjema (side 19). Studenten skal her vurdere sitt
utbytte av praksisoppholdet, gjerne ta utgangspunkt i egne læringsmål og nevne erfaringer
som var særlig lærerike. Når greide studenten å bruke kunnskap fra studiet under det
redaksjonelle arbeidet? Hva kunne hun/han ikke nok om? Studenten bes dessuten å vurdere
redaksjonen som praksissted og evaluere opplegget for veiledning. Studentskjemaet skal
leveres direkte til redaksjonen og legges inn i innleveringsmappe Canvas innen torsdag 30.
april 2020 kl 1400.
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Eksamen i JO218U – Praksis, tempo og refleksjon
Oppgave
Etter gjennomført redaksjonspraksis skal studentene levere en hjemmeeksamen i form av et
reflekterende essay. Essayet skal ta utgangspunkt i en selvopplevd situasjon fra
praksisperioden eller et journalistisk arbeid som studenten selv laget i løpet av
praksisperioden. Studenten kan velge å skrive om ett eller flere av disse alternativene:
1. En situasjon fra praksisperioden, der det oppstod et yrkesetisk dilemma for studenten selv,
eller der studenten opplevde en vanskelig situasjon.
2. En situasjon som innebar et dilemma eller problem for en kollega eller for redaksjonen som
helhet.
3. Et journalistisk arbeid som studenten selv laget under praksisperioden, eventuelt sammen
med kolleger i redaksjonen.

Innholdskrav
Studenten skal skrive autentisk og troverdig om hendelsen eller arbeidet i redaksjonen.
Tekstens hovedvekt skal være etisk refleksjon. Studenten skal peke på spørsmål, utfordringer,
dilemmaer eller problemer i det han/hun skriver om, og være i stand til å tematisere disse, det
vil si vise hva fortellingen handler om. Studenten skal bruke teori fra pensum, men kan
også benytte seg av annen relevant teori. Hendelsen eller arbeidet som omtales skal belyses
fra ulike perspektiver.
Spørsmålene nedenfor kan være stikkord for den reflekterende teksten:
Hva var situasjonen? Hva var ditt ståsted, og eventuelt andre berørte parters ståsted?
Hvordan ble situasjonen håndtert?
Hvilke problemer, spørsmål, valg, utfordringer og dilemmaer oppsto?
Hvordan kunne det vært håndtert? (Skisser alternativer løsninger.)
Hvilken makt har journalister i møte med mennesker?
Hva er journalistikkens rammevilkår i praksisredaksjonen?
Hva kan jeg lære av denne erfaringen?
Hva slags journalist vil jeg være, sett i lys av det jeg erfarte under praksisperioden?

Essayet skal vise at studenten er i stand til å analysere egne erfaringer ved hjelp av teorier og
begreper fra pensumlitteraturen, i tillegg til presseetiske regler og redaksjonell sedvane. Teksten skal
også diskutere spørsmål om journalistikk og makt. Det legges vekt på å trekke lærdom ut av
konkrete, selvopplevde situasjoner fra en redaksjonell hverdag.

PENSUM
Gravengaard, Gitte og Rimestad, Lene: Journalist i praktik, Samfundslitteratur 2015
Oltedal, Audgunn: Vesentleg og viktig? Om profesjonsverdiar i journalistkvardagen. IJ-forlaget 2013
Omdal, Sven Egil: Journalistikk og demokrati. Hvor går mediene? Hva kan gjøres? Fritt Ord 2013.

http://www.frittord.no/images/uploads/files/norsk_kvalitetsjournalistikk_rapport.pdf
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FORMKRAV:
Essayets skal være mellom 20.- og 30.000 tegn. Litteraturliste telles ikke.
Font Times New Roman. 12 pkt. Linjeavstand 1,5
Hvis studenten skriver om et journalistisk arbeid skal artikkelen eller innslaget leveres inn
som vedlegg til essayet. Dette kommer da i tillegg til oppgitt antall tegn.
Det skriftlige oppgavesvaret skal leveres som ett pdf-dokument i Inspera. Eventuelle lyd- og
videofiler kan leveres som egen fil, eventuelt som lenke i tekstdokumentet.
Ellers settes ingen krav til oppgavens form.

INNLEVERINGSFRIST: Fredag 15. mai 2020 kl.1400 i Inspera
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Praksisredaksjoner
Redaksjon

Besøksadresse

Telefon

Adresseavisen
Avisa Nordland
iTromsø
Lofotposten
Helgelendingen
High North News
Nordlys
Rana Blad
Saltenposten
Trønder-Avisa
TV 2 Bodø
NRK Finnmark
NRK Troms
NRK Nordland
NRK Trøndelag

Industrivegen 13, 7080 Heimdal
Dronningensgate 18, 8002 Bodø
Kaigata 4, 9008 Tromsø
Torget 15, 8300 Svolvær
Vefsnveien 7, 8656 Mosjøen
Universitetsalléen 11, 8026 Bodø
Rådhusgata 3, 9008 Tromsø
Ole Tobias Olsengate 2, 8622 Mo i Rana
Vollgata 16, 8200 Fauske
Hamnegata 20, 7714 Steinkjer
Dronningensgate 18, 8006 Bodø
Løkkeveien 115, 9510 Alta
Krognessv.29, 9291 Tromsø
Jernbanegata 100, 8038 Bodø
Løshalla 15, 7712 Steinkjer

07200
75 50 00 00
77 64 06 00
76 06 78 00
75 11 36 00
75 51 70 00
915 07 760
75 12 55 00
75 60 24 60
74 12 12 00
02255
78 44 42 00
77 66 12 00
75 50 57 00
74 13 42 00

Navn på studenter og kontaktpersoner/veiledere står fremst i heftet.

Tlf. 75 51 72 00
Nord universitet

8049 BODØ

Internett: www.nord.no

Dette heftet er utarbeidet av lektor Jan Erik Andreassen (kontor 75 51 73 83, mobil 926 91 473 eller
epost jan.e.andreassen@nord.no) som har ansvar for det faglige innhold i praksisordninga ved
journalistutdanninga ved Nord universitet. Ta kontakt om dere har spørsmål eller innspill.
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Praksisplakat
for NOKUT-godkjente journalistutdanninger
1. Journalistikk er et teoretisk og et praktisk fag.
For framtidens journalistikk er redaksjon, utdanning
og student alle tjent med en god praksisordning.
2. Alle journaliststudenter har rett til praksis i en norsk eller
samisk redaksjon.
3. Utdanningen skal finne et egnet praksissted for studenten.
4. Studenten skal gjøre seg kjent med redaksjonen og det
redaksjonelle produktet før praksis starter.
5. Redaksjonen skal utpeke en veileder for studenten.
6. Utdanningen skal utpeke en kontaktperson for student og
redaksjon
7. Studenten skal under veiledning kunne produsere enkle
nyhets- og featuresaker.
8. Studenten skal følge redaksjonens retningslinjer for
praksisperioden.
9. Redaksjon, student og utdanning skal evaluere underveis og
etter praksis.
10. Studenten er ikke utlært. En variert praksis er en
del av studiet.

Norsk Journalistlag har laget dette utkastet til praksisplakat sammen med høgskoler og
universitet som utdanner journalister. Tanken er at plakaten skal bli en gjensidig avtale
mellom alle parter som har med redaksjonspraksis å gjøre.

24

55/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor i journalistikk - 19/01463-7 Reakkreditering 2019 - Bachelor i journalistikk : Vedlegg 12 (nr 13 i søknad) - Oversikt over fagmiljøet

Vedlegg 13

Emneansvar (EA), undervisning (U) og veiledning (V) i studiet

Navn
Sentralt emne i
studiet
Lisbeth Morlandstø

Stilling

Professor

(«JOxxxx» = nytt emne)

EX150S

JO1001

JO1000

JO216U

JO124U

ME118S

JOxxxx

JO220U

JOxxxx

JO218U

Dannelsessemester

Språk og
formidl...

Journalisten i
samf.

Flermedia
l nyhets...

Medier,
makt...

Innføring
i ...

Flermedial
rep. 1

Bachelor
-oppgave

Flermedial
rep. 2

Praksistempo...

Red.praksis

X

X

X

X

X

X

U/V

EA/U

JO214U

V

(SPA fra 1.1.20)
Birgit Røe Mathisen

Førsteamanuensis

Jan Erik Andreassen

Universitetslektor

Astrid Marie Holand

Førsteamanuensis

Fritz Breivik

Dosent

Hege Lamark

Dosent

Bengt Engan

Førsteamanuensis

Anne Tjønndal

Førsteamanuensis

Erik Christensen

Professor

U/V
U/V

U/V

U/V
U/V

EA/U/V

EA/U/V

U/V

U/V

U/V

EA/U/V

U/V

V

U/V

EA/U/V

U/V

V

U/V
EA/U/V

EA/U/V

EA/U/V

EA/U

V

V

V

EA/U/V

V

U

EA/U/V

V

U

U/V

V

V

V

ende studieprogrammer ved Nord universitet - plan for 2020 - 19/03630-3 Reakkreditering av eksisterende studieprogrammer ved Nord universitet - plan for 2020 : Reakkreditering av eksisterende studieprogrammer ved Nord universitet - plan for 2020

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/03630-3
Levi Gårseth-Nesbakk
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 04.12.2019

Møtedato
04.12.2019

REAKKREDITERING AV EKSISTERENDE STUDIEPROGRAMMER VED NORD
UNIVERSITET - PLAN FOR 2020
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta følgende plan for reakkreditering i 2020;
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Saksframstilling
Bakgrunn
Nord universitet fører internt tilsyn med kvaliteten på sine studieprogram gjennom retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 29.12.2016, P360 referanse
17/01202-2). I følge retningslinjene skal alle program reakkrediteres hvert 7. år. Retningslinjene er
senere justert, siste gang 06.02.2019 (P360 referanse 17/01202-9). Retningslinjene er vedlagt.
Nedenfor presenteres fakultetenes forslag til plan for 2020, se også vedlegg for utfyllende
informasjon. FSV har ikke behandlet saken i lokalt UU, og forslag kommer derfor senere.
Vedlagt er også oversikt over reakkrediteringer i perioden 2017-2019.
Fak.
FBA

FLU

FSH
FSV
HHN

Plan for reakkreditering 2020
PhD i akvatisk biovitenskap
Årsstudium i Natur og kulturminneoppsyn
Årsstudium i havbruksdrift *
Årsstudium i kvalitetsledelse i sjømatproduksjon *
Master i tilpassa opplæring **
Master i lulesamisk språk
Bachelor idrettsvitenskap
Bachelor i farmasi (heltid)
Bachelor i paramedisin (deltid)
MSc i global ledelse

* Programmene er eksternt finansiert etter- og videreutdanningstilbud for havbruksnæringen.
** Programmet lå opprinnelig i rektors plan for 2018, men ble ikke ferdigstilt verken i 2018 eller 2019, og fakultetet søkte i
høst om utsettelse til 2020 pga endringer i studieprogrammet

Økonomiske konsekvenser:
De økonomiske konsekvenser kommenteres ikke, selv om det uten tvil er økonomiske kostnader
knyttet til reakkreditering; det settes av og benyttes et stort antall arbeidstimer for et antall
personer. Noen av fakultetene setter av egne (tids)ressurser til studieprogramansvarlige som jobber
med reakkreditering, mens andre fakultet ikke gjør det.

Vedlegg:
Dekanvedtak FBA 28.11.2019
Dekanvedtak FLU samt vedlegg
Dekanvedtak FSH 22.11.2019
Dekanvedtak HHN 22.11.2019
Oversikt reakkrediteringer 2017-2019
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Dekanvedtak FBA
Arkivreferanse:

17/04272-2

Saksbehandler

Trine Åsheim Bernhardsen

Dato

28.11.2019

Sak: Plan for reakkreditering av studier ved FBA 2020

Vedtak:
Dekan ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur vedtar å søke om reakkreditering av
følgende studieprogram 2020:
• PhD i Akvatisk Biovitenskap
• Årsstudium i Natur og kulturminneoppsyn (NKO)
• Eksternfinansiert etter- og videreutdanningstilbud for havbruksnæringen
o Årsstudium i havbruksdrift
o Årsstudium i kvalitetsledelse i sjømatproduksjon
Prof. Ketil Eiane
Dekan
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
Konstituert prorektor Levi Gårseth Nesbakk har bedt fakultetene om å foreslå plan for
reakkreditering i 2020. Forslag til samlet plan for universitetet legges så frem for sentralt
Utdanningsutvalget 4. desember, og oversendes deretter til rektor for endelig vedtak.
Vedtatt plan for reakkreditering skal være klar i løpet av desember.
Fakultetet har tidligere vedtatt en langtidsplan for reakkreditering, men ettersom det stadig
gjøres endringer og videreutvikling av studieprogram, anses det som nødvendig å oppdatere
planen.
Drøfting:
Fakultetet ønsker å endre navn og læringsutbytte for doktorgraden. Det er ønskelig å
inkludere terrestriske forhold, for å kunne ta opp studenter med bakgrunn fra
naturforvaltning og husdyrvitenskap. Derfor er PhD i akvatisk biovitenskap satt opp til
reakkreditering i 2020.
De eksternfinansierte EVU- studiene for havbruksnæringa, samt NKO- studiet på Steinkjer er
også satt opp i 2020. Dette er for at fakultet også ønsker å sikre god studiekvalitet også i
kortere studier, uavhengig av oppdragsgiver og målgruppe.
Fakultetets utdanningsutvalg behandlet i møte 7-19, sak 53-19 plan for reakkreditering av
studier ved fakultetet fire år frem i tid. Se tabell 1. Tabellen viser også hvilke studier det
tidligere er søkt om reakkreditering for.
For 2020 anbefalte utvalget dekan å søke om reakkreditering av følgende studieprogram
2020:
• PhD i Akvatisk Biovitenskap
• Årsstudium i Natur og kulturminneoppsyn (NKO)
• Eksternfinansiert etter- og videreutdanningstilbud for havbruksnæringen
o Årsstudium i havbruksdrift
o Årsstudium i kvalitetsledelse i sjømatproduksjon
Dekanen tar utvalgets anbefaling til følge, og vedtar plan for reakkreditering av studier ved
FBA som beskrevet i tabell 1.

eksisterende studieprogrammer ved Nord universitet - plan for 2020 - 19/03630-3 Reakkreditering av eksisterende studieprogrammer ved Nord universitet - plan for 2020 : Dekanvedtak FBA 28.11.209 - Plan for reakkreditering av studier ved FBA 2020

Tabell 1: Langtidsplan for reakkreditering av studier ved FBA.

År
Studiested Bodø
2017 Bachelor Internasjonal markedsføring

2018 •
•
•

Bachelor havbruksdrift og ledelse
Master i biovitenskap
Akkreditering av nytt studium,
MARBIO
2019 Ingen
2020 • PhD i Akvatisk Biovitenskap
Etter- og videreutdanning for
havbruksnæringen (eksternfinansiert)
• Årsstudium i havbruksdrift
• Årsstudium i kvalitetsledelse i
sjømatproduksjon
2021 Bachelor dyrepleie
2022 Bachelor in Animal Science
2023 Bachelor i biologi

Studiested Steinkjer
Bachelor i Husdyrfag, velferd og
produksjon
+ årsstudium
• Master i biovitenskap

ingen
• Årsstudium i Natur og
kulturminneoppsyn (NKO)

Naturforvaltning; bachelor og årsstudium

Økonomiske konsekvenser:
Kostnadene er ventet å kunne dekkes innenfor det ordinære driftsbudsjettet. Kostnadene
som tilløper er i form av timeinnsats fra ansatte.
Innstilling:
Dekan ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur vedtar å søke om reakkreditering av
følgende studieprogram 2020:
• PhD i Akvatisk Biovitenskap
• Årsstudium i Natur og kulturminneoppsyn (NKO)
• Eksternfinansiert etter- og videreutdanningstilbud for havbruksnæringen
o Årsstudium i havbruksdrift
o Årsstudium i kvalitetsledelse i sjømatproduksjon
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

18/04861-28
Geir Berg-Lennertzen
Runi Hagen

Saksgang

Møtedato
13.11.2019

FLU - PLAN FOR AKKREDITERING OG REAKKREDITERING 2020
Forslag til vedtak:

Lokalt utdanningsutvalg anbefaler dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
om å godkjenne
1. plan for reakkreditering for 2020
2. 6-års-plan for reakkreditering
3. plan for akkreditering 2020
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Saksframstilling
I henhold til Retningslinjer for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer ved Nord universitet,
fastsatt gjennom rektorvedtak 17/01202-2 den 29. desember 2016, justert første gang gjennom
rektorvedtak 17/01202-6 den 29. desember 2017, og justert andre gang gjennom rektorvedtak
17/01202-9 den 06.02.2019, skal:
1. Alle eksisterende studieprogram over 30 studiepoeng skal reakkrediteres innenfor en syv års syklus.
Studieprogram som har gjennomgått tilsyn eller nasjonal evaluering av NOKUT, og fra denne fått
godkjenning tilsvarende akkreditering, vurderes som reakkreditert.
[og]
2. Dekan ved det enkelte fakultet har ansvar for å utarbeide en syvårsplan for reakkreditering av
fakultetets studieprogram.
Retningslinjene inngår som en del av universitetet kvalitetssikringssystem.
For å sikre at FLU følger retningslinjene settes det opp en 6-års-plan (vedlegg 1), slik at fakultetet kan
gjøre nødvendige justeringer, sett at kravene ikke blir møtt, i god tid før endelig frist.

For 2020 planlegges det å gjennomføre følgende reakkrediteringer:
Studium:
Bachelor i idrettsvitenskap
Master i tilpasset opplæring

Årsak
Omorganisering.
Innhold og fagmiljø
Endring i modell og nye
fordypninger. Fakultetet har
avsluttet opprinnelig prosess,
og vil starte en ny.

Forventes behandlet:
Våren 2020
Våren 2020

Foreløpig plan for akkreditering 2020:
Nytt studium:

Forventes behandlet:

Lektorutdanning i musikk

Våren 2020

Master i lulesamisk språk

Våren 2020

Bachelor Barnehagelærer. Sørsamisk/lulesamisk

Våren 2020

Master, Barnehageprofesjon

Våren 2020

Forutsetningen for å behandle ovennevnte studier kommende studieår, er at studieplanene
ferdigstilles innen januar 2020, samt at FLU har nok kapasitet administrativt til å gjennomføre
veiledning og saksutredning.
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Plan for reakkreditering og akkreditering skal vedtas av dekan, og skal følges opp på
fakultetsnivå. 6-års-plan skal godkjennes av dekan, og sendes prorektor for utdanning for
endelig godkjenning.

Plan for reakkreditering og akkreditering har følgende som utgangspunkt:
1.
2.
3.
4.

6-års-plan (med virkning 2021)
Reakkreditering pga. lav score ifb. SEFØ
Reakkreditering pga. nye retningslinjer/krav/ønske om endring fra fagmiljøet
Akkreditering pga. ønske om etablering av nye studier.

Vedlegg:
Plan for akkreditering/reakkreditering
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Plan for akkreditering
Akkrediteriting

Plan for reakkreditering av studier
Reakkreditering

Studiepoeng

(Alle)

akkreditert
2020

Progr.kode
MALU
Nytt!

Studieprogram
Master i lulesamisk språk
Bachelor Barnehagelærer. Sørsamisk/lulesamisk
Master, Barnehageprofesjon
Lektorutdanning musikk

Studiepoeng

(Alle)

neste reakkr.
2020

Progr.kode
IVB
MASPT

2020 Totalt
2021

2020 Totalt
Totalsum

2021 Totalt
2022

2022 Totalt
2023

2023 Totalt
2024

Studieprogram
Bachelor, idrettsvitenskap
Master i tilpasset opplæring

20ENG
20FRI
3EN
BAENG
FRI
GID
MABORD
MALOGO
MAMUS
MAPRO
MFK
TPSF

Årsstudium i engelsk
Årsstudium i friluftsliv
Årsstudium i engelsk
Bachelor i engelsk
Årsstudium i friluftsliv
Årsstudium i idrett
Master i Borderologi
Master i logopedi
Master i musikk med fordypning i ensembleledelse
Master i Praktisk kunnskap
Bachelor, musikkpedagog og formidler i kulturskolen
Bachelor i teaterproduksjon og skulespillerfag

20IDR
20MUS
60IDR
LEKROPP
MAGLU1-7
MAGLUN1-7
MAGLU5-10
MAGLUN5-10

Årsstudium i idrett
Årsstudium i musikk
Årsstudium i idrett
Lektorutdanning i kroppsøving/idrett
Master grunnskolelærerutdanning 1-7
Master grunnskolelærerutdanning 1-7
Master grunnskolelærerutdanning 5-10
Master grunnskolelærerutdanning 5-10

30NIP
60KHÅ
60SAM
BAYRK
ENGAD
PT

Nordic and International Perspectives om Teaching and Learning
Åsstudium i kunst og håndverk
Årsstudium i samfunnsfag
Bachelor, yrkesfaglærerutdanning
Adventure Knowledge
Årsstudium personlig trener

BATRE
Bachelor i trening
MAGLULU1-7 Master i Lulesamisk grunnskolelærerutdanning 1-7
MALGLUSØ1-7 Master i Sørsamisk grunnskolelærerutdanning 1-7
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2024

2024 Totalt
2025

2025 Totalt
2026
2026 Totalt
2027

2027 Totalt
Totalsum

Nytt!
PP1N
PPAN

Årsstudium, personlig trener
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere

BIRDID
BLD
BLU
BLU-NT
BLUS
BLUV
HOK
NE-BLU

BirdID Western palearctic
Bachelor, barnehagelærerutdanning
Bachelor, barnehagelærerutdanning
Bachelor, barnehagelærerutdanning
Bachelor, barnehagelærerutdanning
Bachelor, barnehagelærerutdanning
Master i kroppsøving og idrettsvitenskap
Bachelor, barnehagelærerutdanning

Nytt!

Northern Exposure
Lektorutdanning musikk

MALU
Nytt!

Master i lulesamisk språk
Extreme environment
Master, Barnehageprofesjon
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Dekanvedtak FSH
Arkivreferanse:

19/03758-1

Saksbehandler

Isabell Kibsgaard

Dato

22.11.2019

Sak: Plan for reakkreditering FSH 2020

Vedtak:
Dekan vedtar følgende plan for reakkreditering 2020 ved FSH:
•

•

Bachelor i farmasi, heltid (over 3 år).
Bachelor i paramedisin, deltid (over 4 år).

Trine Karlsen
Dekan
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
Fakultetet er bedt om å sette opp en plan for studieprogram ved FSH som skal reakkrediteres i
2020. Planen skal sendes til studieadministrasjonen innen 22. november og skal legges frem i
sentralt utdanningsutvalg 4. desember 2019.
Lokalt utdanningsutvalg ved FSH behandlet saken i møte 12.11.19 i vedtakssak 26/19 med følgende
vedtak:
• Lokalt utdanningsutvalg anbefaler dekan følgende plan for reakkreditering 2020 ved FSH:
o

•

Bachelor i farmasi, heltid (over 3 år).

o Bachelor i paramedisin, deltid (over 4 år).
Lokalt utdanningsutvalg anbefaler Dekan å sende fakultetets plan for reakkreditering 2020
til studieavdelingen.

Drøfting:
Regjeringen har satt i gang et stort arbeid for å utarbeide minstestandard for
sluttkompetansebeskrivelse for samtlige grunnutdanninger innen helse -og sosialfag; Nasjonale
retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS). Formålet var at utdanningene skal
være fremtidsrettet og i tråd med kompetansebehov i tjenestene, og gi brukerne økt innflytelse på
det faglige innholdet i utdanningen. Bakgrunn for arbeidet ble gitt av Stortinget i forbindelse med
behandling av Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd – Samspill i praksis. Arbeidet er også
relatert til Meld. St.(2016-2017) – Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Meld. St.13 (2011-2012)
Utdanning for velferd.
De felles retningslinjene for alle helse- og sosialfagutdanninger nedfelles i egne retningslinjer for
hver enkelt utdanning. Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger ligger til
grunn for de nasjonale retningslinjene.
I Fase 1 i RETHOS er det Bachelor i sykepleie og Bachelor i vernepleie som skulle behandles. Disse er
under reakkreditering. I 2020 er det studier i fase to i RETHOS som skal reakkrediteres. For FSH
innebærer det følgende studier:
• Bachelor i farmasi, heltid (over 3 år).
• Bachelor i paramedisin, deltid (over 4 år).

Innstilling:
• Lokalt utdanningsutvalg anbefaler dekan følgende plan for reakkreditering 2020 ved FSH:
o

•

Bachelor i farmasi, heltid (over 3 år).

o Bachelor i paramedisin, deltid (over 4 år).
Lokalt utdanningsutvalg anbefaler Dekan å sende fakultetets plan for reakkreditering 2020
til studieavdelingen.
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Dekanvedtak HHN
Arkivreferanse:

17/03546-17

Saksbehandler

Ellen Sirnes

Dato

22.11.2019

Dekanvedtaknr.

85/19

Sak: Revidert plan for reakkreditering av studieprogram ved Handelshøgskolen (7 år)

Vedtak:
Revidert plan for reakkreditering av studieprogram ved Handelshøgskolen i perioden 2017-2023
godkjennes.
Erlend Bullvåg
Dekan
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
Forslag til revidert plan for reakkreditering ved HHN ble behandlet i lokalt utdannings utvalg (UUHHN), i møte 6-19 (19. november 2019), sak 65/19.
Handelshøgskolen utarbeidet i 2017 en syvårsplan for reakkreditering av studieprogram. Da porteføljen har
endret seg noe, er det behov for en revidering av denne. Under er det gikk en oversikt over program som
allerede er reakkreditert, eller nye akkrediterte program. I oversikten inngår to program som fortsatt er i
prosessen. I tillegg er det foreslått en videre plan for de gjenværende programmene. Vedlagt saken finnes
retningslinjer for reakkreditering av eksisterende studieprogram ved Nord.
(Re)akkrediterte studieprogram ved HHN:
• Bachelor i økonomi og ledelse (2017)
• Master i regnskap og revisjon (2017)
• Master i beredskap og kriseledelse (2017)
• Bachelor i digital organisasjon og økonomi (2017)
• Årsstudium i økonomi og ledelse (2017)
• Bachelor i regnskap (2017)
• Trafikklærer (2019)
• Bachelor i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet (i prosess 2019)
• Årsstudium i luftfartsledelse (i prosess 2019)
Plan for videre reakkreditering:
• MSc i global ledelse (2020)
• MBA i strategi og ledelse (2021)
• Bachelor i internasjonal markedsføring (2021)
• Siviløkonom / Master of Science in Business 2 år (2022)
• Økonomi, markedsføring og ledelse, deltid (2022)
• MBA i teknologiledelse (2023)
• Bachelor i eiendomsmegling (2023)
MSc i global ledelse prioriteres for reakkreditering i 2020. Programmet hadde sist gang opptak i 2018, da
under navnet MSc in Energy Management: International Governance and Business. Sammenlignet med
studieplanen det året, er tre av emnene i første semester byttet ut, andre semester beholdes som før, tredje
semester utvides studentenes muligheter for utveksling, og fjerde semester beholdes til arbeid med
masteroppgaven (i grove trekk). I tillegg er opptakskravene endret. Med bakgrunn i disse endringene, bør
programmet reakkrediteres i løpet av de neste par årene, og foreslås da allerede i 2019.
I 2021 foreslås både Bachelor i internasjonal markedsføring og MBA i strategi og ledelse reakkreditert. HHN
overtok Bachelor i internasjonal markedsføring fra FBA i 2019. Det er utarbeidet forslag til ny studieplan som
blir gjeldende fra kull 2020. I store trekk er programmets innhold beholdt som før, men det er gjort en del
strukturelle endringer. Emner som tidligere ble tilbudt av FBA er erstattet med emner fra HHN. Det legges
opp til obligatoriske emner de første to årene, mens siste år gis studentene muligheter til å innvirke på et
studieløp med valgemner, praksis, utveksling og bacheloroppgave. Som før kan studentene velge emner som
kvalifiserer dem til MSc in Business, eller de kan velge bort dette, for eksempel ved å ta praksis i utlandet.
Fakultetet er pålagt å gjennomføre en reakkreditering av programmet innen 2021.
Det andre programmet som er planlagt for reakkreditering i 2021 er MBA i strategi og ledelse. Programmet
gjennomgår en revidering i 2019. Fram til 2019 har HHN hatt et MBA-program i Bodø og et tilsvarende ett i
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Stjørdal, i tillegg til MBA i ledelse i Bodø. Nå samkjøres disse programmene ved at MBA i ledelse utvides til
både Bodø og Stjørdal, det tilbys to profiler per studiested og programmet endrer navn til MBA i strategi og
ledelse. I opprinnelig 7-årsplan for reakkreditering, var MBA-programmene ført opp for 2022. På grunn av
endringene i programmet, foreslås det framskyndet til 2021.
Da gjenstår fire program: Siviløkonom/Master of Science in Business, Økonomi, markedsføring og ledelse,
deltid, MBA i teknologiledelse og Bachelor i eiendomsmegling. Disse foreslås fordelt ved at de to førstnevnte
reakkrediteres i 2022 og de to sistnevnte i 2023.
Fordelingen av program er vurdert ut fra behov for reakkreditering som konsekvens av endringer i
programmet, med bakgrunn i universitetets retningslinjer. Samtidig forsøkes det å holde en noenlunde jevn
fordeling av program i syvårsperioden, da dette er svært krevende prosesser. Det er nødvendig for å sikre at
hensikten med reakkrediteringen også er oppnåelig: Å dokumentere at programmet oppfyller
Studietilsynsforskriften, men ikke minst utvikle programmet der nødvendig om forskriften ikke er oppfylt.
Reakkreditering må anses som utviklingsarbeid, og ikke bare dokumentasjonsarbeid, om innsatsen som
legges inn i disse prosessene skal kunne forsvares. Fakultetet må da ha kapasitet til å følge opp
endringsbehov for de ulike programmene.

Innstilling:
Revidert plan for reakkreditering av studieprogram ved Handelshøgskolen i perioden 2017-2023
godkjennes.
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Reakkreditering av eksisterende studieprogrammer ved Nord universitet; perioden 2017-2019
Fak

Plan for reakkreditering 2019

FBA

Ingen

FLU

Bachelor barnehagelærer

Studiested

SPA

Saksbehandler fak

Saksbehandler sentralt
UU / rektor

Status behandling

Runi Hagen

Anne-Lovise

UU 04.12.2019

medhjelper Ellen (HHN)

FSV

Årsstudium i personalledelse og
kompetanseutvikling
Bachelor i Human Resource Management

Bodø, Mo,
Levanger, Vesterål.
Bodø, Levanger

Thomas Benson

Stian Hiis Bergh

Alf Magne

Ikke til UU 04.12.2019

Medhjelper Kathrine (HHN)

Per Harald Rødvei

Stian/Kirsten?

Alf Magne

Ikke til UU 04.12.2019

Medhjelper Kathrine (HHN)

Master i Human Resource Management

Bodø

Leif Kristian Monsen

Margit Jensen

Alf Magne

Ikke til UU 04.12.2019

Medhjelper Kathrine (HHN)

Bachelor i barnevern
Bachelor i sosialt arbeid
FSH

Bachelor i sykepleie
Bachelor i vernepleie

Bodø
(+Mo/Vesterålen)
Bodø
(+Mo/Vesterålen)
Bodø, Levanger,
Namsos, Mo i Rana

Tone Gunn Stene
Kristiansen
Asgeir Solstad

Hilde Sandens Larsen

Inger Karin Reknes
Brenne

Isabell Kipsgaard

Namsos

Ingunn Skjesol Bulling

Siri Gro Steinnes

Lars

Hilde Sandnes Larsen

Lars

Ikke til UU 04.12.2019

Medhjelper Siri (FSH)

Fredrik
Medhjelper Ellen (HHN) +
Bente (Studie)

Anne-Lovise
medhjelper Trine (FBA)

HHN

Ikke til UU 04.12.2019

Medhjelper Siri (FSH)

Trafikklærer

Stjørdal

Ståle Lødemel

Bachelor i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet

Stjørdal

Elisabeth Suzen

Synnøve Myrvang /
Ellen Sirnes
Synnøve Myrvang /
Ellen Sirnes

Fredrik
Medhjelper Anne-Lovise

Fredrik
Medhjelper Anne-Lovise

UU 04.12.2019 - heltid
Planlagt januar - deltid
UU 18.11.2019, går
straks til rektor
UU 05.06.2019
Rektorvedtak 03.06.2019
Søkn.mottatt 14.05.2019
avventer dok. etablering
Ikke til UU 04.12.2019

Fak

Andre reakkrediteringer 2019

Studiested

SPA

Saksbehandler fak

Saksbehandler sentralt
UU / rektor

Status behandling

FSV

Bachelor i journalistikk

Bodø

Bengt Engan

Stian Hiis Bergh

Anne-Lovise

UU 04.12.2019

medhjelper Anna (FLU)

Bachelor i film og TV-produksjon
Bachelor i spill og opplevelsesteknologi

Steinkjer (Levanger
fra H20)
Steinkjer (Levanger
fra H20)

Håvard Sørli
Hugo Nordseth

Ole Christian
Tidemann
Ole Christian
Tidemann

Alf Magne (oppr. Mariell)

Ikke til UU 04.12.2019

Medhjelper Runi (FLU)

Mariell
Medhjelper Runi (FLU)

UU 18.10.2019
Rektorvedtak 17.11.2019
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Fak

Plan for reakkreditering 2018

Studiested

SPA

Saksbehandler fak

Saksbehandler sentralt
UU / rektor

Status behandling

FBA

Bachelor i havbruksdrift og ledelse

Bodø

Grete Lysfjord

Trine Åsheim
Bernhardsen

Alf Magne,

Trine Åsheim
Bernhardsen

Alf Magne,

UU 28.11.2018
Til rektor 18.12.2018
Rektorvedtak 03.06.2019
UU 25.01.2019
Til rektor 21.05.2019
Rektorvedtak 03.06.2019
UU 11.04.2019 (utsatt).
Utsettelse til jan 2020

Master i biovitenskap

FLU

Bodø

Marit Bjørnevik

medhjelper Runi (FLU)

medhjelper Runi (FLU)

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere for 8.-13. trinn

Bodø og Levanger

Jan Arne Pettersen

Runi Hagen/ Nina
Andreassen

Anne-Lovise (oppr. Thorbj)

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere for 8.-13. trinn

Bodø

Jan Arne Pettersen

Runi Hagen/ Nina
Andreassen

Anne-Lovise (oppr. Thorbj)

Master i tilpassa opplæring

Bodø

Nina Andreassen/
Runi Hagen

Alf Magne (oppr. Thorbj)

Nils Ole Nilsen

medhjelper Kathrine (HHN)
medhjelper Kathrine (HHN)
medhjelper Siri (stab)

UU 11.04.2019 (utsatt).
Utsettelse til jan 2020
UU 11.04.2019 (utsatt).
Utsettelse til jan 2020
UU 28.11.2018
Rektorvedtak 02.01.2019

FSV

Årsstudium i nordområdestudier

Bodø

Eivind Karlsen

Ole Christian Tidemann
/ Kirsten Fossan

Anne-Lovise,

Bodø

Eivind Karlsen

Ole Christian Tidemann
/ Kirsten Fossan

Anne-Lovise,

FSH
HHN

Bachelor i nordområde- og nordiske studier
Navn endret i forb. med reakkrediteringen fra;
Bachelor i nordområdestudier
Ingen
Ingen

Fak

Andre reakkrediteringer 2018

Studiested

SPA

Saksbehandler fak

Saksbehandler sentralt
UU / rektor

Status behandling

FSH

Bachelor i farmasi

Namsos

Linda Amundstuen
Reppe

Siri Gro Steinnes

Anne-Lovise,

UU 05.12.2018
Rektorvedtak 02.01.2019
UU 05.12.2018
Rektorvedtak 02.01.2019

Videreutdanning i psykisk helsearbeid

Bodø og Namsos

medhjelper Siri (stab)
medhjelper Siri (stab)

medhjelper Runi (FLU)

Siri Gro Steinnes

Siri (stab),
medhjelper Kirsten (FSV)

UU 28.11.2018
Rektorvedtak 02.01.2019
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Fak

Plan for reakkreditering 2017

Studiested

SPA

Saksbehandler
fakultet

Saksbehandler sentralt
UU / rektor

Status behandling

FBA

Bachelor i internasjonal markedsføring

Bodø

Magnus Ressem

Trine Åsheim
Bernhardsen
Ingvil Henden Kålås/
Anita Sundt
Ingvil Henden Kålås/
Anita Sundt
Nina Andreassen /
Runi Hagen
Nina Andreassen /
Runi Hagen
Siri Gro Steinnes

Anne-Lovise,

UU 06.12.2017.
Rektorvedtak 04.07.2019
UU 6/12-2017 +
Rektorvedtak 29.12.2017
UU 6/12-2017 +
Rektorvedtak 29.12.2017
UU 18.01.+ 13.09.2018
Rektorvedtak 05.02.2019
UU 18.01. + 13.09.2018
Rektorvedtak 02.01.2019
UU 18.01.2018.
Rektorvedtak 13.02.2018
UU 06.12.2017
Ikke sendt rektor
UU 06.12.2017
Ikke sendt rektor
UU 06.12.2017
Ikke sendt rektor
UU 10.01.2018
Rektorvedtak 15.02.2018
UU 10.01.2018
Rektorvedtak 15.02.2018
UU 10.01.2018
Rektorvedtak 15.02.2018

Årsstudium i husdyrvelferd

Steinkjer

Astrid Helland

Bachelor i husdyrfag, velferd og produksjon

Steinkjer

Astrid Helland

Årsstudium i musikk

Levanger

Roy Waade

Bachelor i musikk, faglærerutdanning

Levanger

Roy Waade

FSH

Master i klinisk sykepleie

Bodø

FSV

Bachelor i 3D art, animasjon og visuelle effekter

Steinkjer

Ingjerd Gåre Kymre
(Senere ny SPA)
Håvard Sørli

Bachelor i film og TV produksjon

Steinkjer

Håvard Sørli

Kirsten Fossan

Bachelor i spill og opplevelsesteknologi

Steinkjer

Kirsten Fossan

Årsstudium i økonomi og ledelse

Bodø, Mo, Steinkjer

Hugo Nordseth
(Senere ny SPA)
Thomas Leirvik

Bachelor i økonomi og ledelse

Bodø, Mo, Steinkjer

Thomas Leirvik

Ellen Sirnes

Bachelor i regnskap

Bodø, Steinkjer

Levi Gårseth-Nesbakk

Ellen Sirnes

FLU

medhjelper Astrid (FSV)

Thorbjørn / Anne-Lovise,
medhjelper Runi (FLU)

Thorbjørn / Anne-Lovise,
medhjelper Runi (FLU)

Anne-Lovise,
medhjelper Ellen (HHN)

Anne-Lovise,
medhjelper Ellen (HHN)

Thorbjørn,
medhjelper Astrid (FSV)

Kirsten Fossan

Runi (FLU),
medhjelper Siri (FSH)

Runi (FLU),
medhjelper Siri (FSH)

HHN

Runi (FLU),
medhjelper Siri (FSH)

Ellen Sirnes

Alf Magne,
medhjelper Kirsten (FSV)

Alf Magne,
medhjelper Kirsten (FSV)

Alf Magne,
medhjelper Kirsten (FSV)

Fak

Andre reakkrediteringer 2017

Studiested

SPA

Saksbehandler fak

Saksbehandler sentralt
UU / rektor

Status behandling

FSH

Bachelor i farmasi

Namsos

Unn Siri

SPA + senere Siri Gro

Runi (FLU), senere

UU 14.12.2016.
Rektorvedtak 03.03.2017
UU 10.01.2018.
Rektorvedtak 01.06.2018
UU 18.01.2018
Rektorvedtak 27.04.2018

medhjelper Anne-Lovise

HHN

Bachelor i digital økonomi og organisasjon

Mo i Rana

Øyvind Hansen

Mildrid Pedersen

Master i beredskap og kriseledelse

Bodø

Nathalia Andreassen

Ellen Sirnes

Kirsten (FSV),
medhjelper Alf Magne

Anne-Lovise,
medhjelper Runi (FLU)
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/05281-21
Levi Gårseth-Nesbakk
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 04.12.2019

Møtedato
04.12.2019

STUDIEKALENDER (AKADEMISK KALENDER) FOR STUDIEÅRET 2020-2021
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne framlagte studiekalender/ akademisk
kalender for studieåret 2020-2021.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Studiekalenderen gir oversikt over viktige datoer og viktige tidsfrister for studentene. Neste års
studiekalender vedtas av rektor i desember året før, etter råd fra sentralt Utdanningsutvalg.
Framlagte kalender er videreføring fra inneværende studieår, med noen viktige endringer;
Det er endret slik at søknad om utveksling til utlandet får én hovedfrist, som er 20. januar. Dette for
å sikre langtids-planlegging og faktisk komme i havn med avtale og møte eksterne søknadsfrister.
Søknadsfristen på høsten framskyndes fra 1. oktober til 1. september, og blir da en siste frist. I tillegg
er det skilt mellom orienteringsdag for internasjonale utvekslingsstudenter og orienteringsdag for
internasjonale fellesgradsstudenter. Sistnevnte er ny på kalenderen og gjelder kun
Handelshøgskolen, men er samtidig en stor og viktig gruppe internasjonale studenter.
I tillegg er søknadsfrister for enkeltemneopptak (henholdsvis 15. november for vårsemester og 1.
juli for høstsemesteret) er tatt ut av kalenderen. Rett og slett fordi kalenderen gjelder frister for
studentene, og frister for søknad på studieprogrammer og enkeltemner ikke har noe å gjøre i
kalenderen.
Faste årlige frister og spesielle datofestede frister
Noen av fristene i studiekalenderen har faste datoer, eksempelvis frist for semesterregistrering.
Andre frister er flytende i forhold til årskalenderen, eksempelvis hovedperiode for eksamen. Disse
fristene er markert med ukedag i kalenderen.
Oppstart av studieåret
Oppstart av studieåret og informasjon til studentene er lagt til uke 33, som for de fleste av landets
universiteter og høgskoler. Undervisningen starter for de aller fleste campusbaserte studieprogrammene i uke 34; fra mandag 17. august. Også videregående skoler og mange grunnskoler i
Nordland og Trøndelag har oppstart mandag 17. august. Nord universitet dekker et langstrakt
geografisk område og to fylker. Universitetet har pr i dag mange studiesteder, nevnt fra sør til nord:
Stjørdal, Levanger, Steinkjer, Namsos, Nesna, Mo i Rana, Bodø og Vesterålen. Studiekalenderen viser
dato for åpning av studieåret på alle studiestedene. Der dato mangler er denne ikke fastsatt pr i dag,
men avklares før saken går til rektor.
Hovedperiode for eksamen
Fordeling mellom antall uker til undervisning og antall uker til eksamen, er alltid en kilde til diskusjon.
Faglærerne ønsker gjerne lengst mulig periode til undervisning, mens studieadministrasjonen som
organiserer eksamensavviklingen, uttrykker ønske om mere tid til eksamensavvikling.
Den emneansvarliges beslutning om antall vurderinger på det enkelte emne og valg av
vurderingsform, samt totalt antall eksamensavviklinger har betydning for eksamensavviklingen på
det enkelte studiested.
Studiekalenderen definerer hovedperiode for eksamen. Det kan imidlertid være tilfeller med
undervisning innenfor eksamensperioden, og det kan også være tilfeller med avvikling av både
ordinær eksamen og ny eller utsatt eksamen utenfor eksamensperioden.
Informasjon og publisering
Når rektor har vedtatt studiekalenderen, blir informasjon om denne formidlet til fakultetene mv.
Studiekalenderen oversettes til engelsk, og både norsk og engelsk versjon publiseres på
universitetets hjemmeside. Studentene må ved semesterregistrering bekrefte at de er opplyste om
studiekalenderens frister, og semesteravgift må være betalt før registreringen er ferdig.
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Studiekalender for studieåret 2020-2021
Høstsemesteret 2020
1. juli. - 15.sept.

Studentregistreringsperiode (inkluderer frist for betaling av semesteravgift)

Man 10.aug.

Orienteringsdag for internasjonale studenter ved studiestedene Bodø, Steinkjer og Levanger

Tirs 11.aug.

Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiested Bodø.
Fakultetsvise åpningsprogram samme dag.
Orientering for de enkelte studieprogrammene ons 12. – fred 14. aug.

Ons 12.aug.

Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiestedene Stjørdal, Levanger,
Steinkjer, Namsos og Mo i Rana
Fakultetsvise åpningsprogram samme dag.
Orientering for de enkelte studieprogrammene tors 13. – fred 14. aug.
Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiested Nesna
Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiested Vesterålen

Man 17.aug.

Undervisningen starter etter timeplanen for de fleste studieprogram
NB: Noen studieprogrammer har start før eller etter denne dato. Sjekk egen timeplan!

1.sept.

Siste frist for å søke utveksling til utlandet i vårsemesteret (hovedfrist 20. januar)

15.sept.

Frist for å betale semesteravgift og fullføre semesterregistrering i høstsemesteret
Frist for emnepåmeldinger i høstsemesteret
Frist for oppmelding til eksamener (ordinær, ny, ekstraordinær og utsatt) i høstsemesteret
Frist for å søke om tilrettelegging ved eksamen i høstsemesteret og evt. videre

Man 16.nov.-fred 18.des

Hovedperiode for eksamen i høstsemesteret (5 uker)

1. des.

Start studentregistrering for vårsemesteret

Vårsemesteret 2021
1. des.- 1.feb.

Studentregistreringsperiode (inkluderer frist for betaling av semesteravgift)

Man 4.jan.

Orienteringsdag for internasjonale utvekslingsstudenter ved studiested Bodø

Man 4.jan.

Undervisningen starter etter timeplanen for de fleste studieprogram.
NB: Noen studieprogrammer har start etter denne dato. Sjekk egen timeplan!

11.jan.

Orienteringsdag for internasjonale fellesgradsstudenter (kun Handelshøgskolen) ved
studiested Bodø

20.jan.

Hovedfrist for å søke utveksling til utlandet; dvs både utveksling kommende høstsemester,
neste studieår (2 semestre) samt neste vårsemester

1.febr.

Frist for å betale semesteravgift og fullføre semesterregistrering i vårsemesteret
Frist for emnepåmeldinger i vårsemesteret
Frist for oppmelding til eksamener (ordinær, ny, ekstraordinær og utsatt) i vårsemesteret.
Frist for å søke om tilrettelegging ved eksamen i vårsemesteret og evt. videre

Man 10.mai-fred 18.juni

Hovedperiode for eksamen i vårsemesteret (6 uker)
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/01860-10
Levi Gårseth-Nesbakk
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 04.12.2019

Møtedato
04.12.2019

MENTORORDNING FOR STUDENTER VED NORD UNIVERSITET - AVKLARINGER
TIL REKTORS BESLUTNING
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta rammer for mentorordning for studenter ved
Nord universitet slik det framkommer i saken. Videre delegerer utvalget til prorektor for
utdanning å ferdigstille nødvendige avklaringen før saken legges fram for rektor.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Nord universitet er gjennom Tildelingsbrevet 2019 (sendt 19.12.2018) pålagt oppstart av
mentorordning for studenter:
«Universitetene og de statlige høyskolene skal starte opp nye mentorordninger i 2019.
Omfang og innretning er avhengig av institusjonsstørrelse og eksisterende mentorordninger.
Institusjonene må selv vurdere hvordan mentorordningene organiseres best mulig og ved
hvilke studier det er mest hensiktsmessig i første omgang. Diku skal fremme arbeidet
gjennom dialog og erfaringsdeling med institusjonene.»
Prorektor for utdanning har etablert en gruppe som arbeider med saken. Gruppen består av
representanter fra Studieavdelingen, rekrutteringsprosjekt for lærerutdanning samt samskipnaden.
Sentralt Utdanningsutvalg har vært orientert om arbeidet på alle møtene i høst; møte 12.09.2019 (OS
24/2019), møte 18.10.2019 (OS 36/2019) og møte 18.11.209 (OS 42/2019).
Det er gjennomført drøftinger i alle fakultetenes lokale Utdanningsutvalg i november samt hos
Studentsamskipnaden, Student i Nord. Fra alle disse er det mottatt innspill til mentorordningen og
alle har anbefalt modell ordningen. Alle innspillene er vedlagt, samt egen oversikt som viser samlet
svar.
Kort om mentorordning
UiB har på oppdrag fra KD utredet mentordning i høyere utdanning, publisert 30.05.2018;
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-rapport-om-mentorordning-i-hoyere-utdanning/id2602870/

En gjennomgang av mentorordninger internasjonalt og nasjonalt viser at det finnes en rekke ulike
ordninger og at det er stor variasjon mellom ordningen. Grovt sett kan de deles inn i ordninger som
fokuserer på integrering i fagmiljøet og ordninger som fokuserer på arbeidslivstilknytning.
Mentorene kan være vitenskapelige tilsatte, erfarne studenter eller personer fra arbeidslivet.
Mentor skal være rådgiver eller veileder, og fenomenet mentoring beskrives ofte som at mer erfaren
kollega fungerer som veileder for en med mindre erfaring. Mentoring kan være både uformell og
formell, der sistnevnte krever en fast struktur over en viss periode.
Mentorordning kan ha fokus på ulike områder, alt etter hva universitet prioriterer, eksempelvis
faglige forhold og/eller psykososiale forhold.

Kilde NOKUT, 2018
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Figuren ovenfor viser studentenes læringsbane i studieløpet. Gjennom studentenes helse- og
trivselsundersøkelse (SHoT) melder mange studenter om både ensomhet og psykiske plager.
Gjennom NOKUTs årlige undersøkelse om studentenes opplevelse av kvalitet, Studiebarometeret,
melder mange studenter om for lite tilbakemelding underveis gjennom faglig tilbakemelding og
veiledning.
Formålet med mentorordning for studentene og gevinsten for universitetet
Det vurderes at formålet for mentorordning ved Nord universitet er å øke studentenes trivsel, at
opplever mestring av studiehverdagen, samt opplever faglig støtte og tilbakemelding. Dette
innebærer både psykososiale forhold og faglige forhold. Et slikt fokus vil svare på noen av største
utfordringene som studentene melder tilbake både i forbindelse med det årlige Studiebarometeret
og den siste SHoT-undersøkelsen. Dersom universitetet lykkes med å øke studentenes trivsel,
mestring og faglige utvikling, vil dette ventelig gi lavere frafall og dermed økt gjennomføringsgrad.
For gradsprogrammene betyr dette økt kandidatproduksjon, som da gir positive økonomiske
konsekvenser.
Mentorordning som en av flere viktige tiltak som bidrar til økt kvalitet for studentene
Det er naturlig nok en rekke forhold som påvirker studentenes opplevelse av kvalitet i studiene;
eksempelvis studentaktive læringsformer, faglig tilbakemelding og veiledning underveis i det enkelte
emne, underviseres faglige og pedagogiske kompetanse, praksisnær undervisning, godt design på
studieprogram, gode digitale verktøy, aktivt studentmedvirkning osv.
Nord universitet har i dag innført en rekke ordninger som bidrar til å ivareta studentene både
psykososialt og faglig. Noen er felles for hele universitet, noen gjelder ett eller flere fakultet, og noen
sammen med samarbeidspartnere. Her nevnes noen eksempler;
•
•
•
•
•
•
•
•

Velkomsten – samarbeid mellom flere parter om å ta imot studentene
Fadderordning – arrangeres de første 1-2 ukene
Studentverter – kontaktperson på hvert studiested
Førstesemester - samarbeid mellom flere parter om god start
Studentassistenter
Tilrettelegging av undervisning og eksamen for enkeltstudenter i tråd med egne
retningslinjer
Dialogmøter på hvert studieprogram, inngår som del av kvalitetssikringssystemet
Supplemental Instruction (SI) – egen læringsmetodikk egnet for utfordrende emner
Mentorprogrammet ved HHN – en liten gruppe studenter får mentor fra næringslivet

Innspill fra fakultetene og Student i Nord universitet
Fakultetenes lokale utdanningsutvalg samt studentsamskipnaden har drøftet mentordning og gitt
tilbakemelding. I tillegg har 4 av 5 fakultet anbefalt at det arbeides videre med en modell for
mentorordning, som gjelder alle førsteårsstudenter på gradsprogrammer og der student er mentor.
Modellen beskrives nærmere nedenfor. Innspillene viser stor enighet om følgende;
•
•
•
•

Ordningen skal ha som formål at studentene; blir kjent, blir sosialt integrert, får motivasjon
til å fortsette studiene, får praktisk støtte i studiehverdagen, samt får faglig veiledning og
tilbakemelding
Ordningen skal gjelde; heltidsstudenter, både campusstudenter og samlingsstudenter. 3
fakultet ønsker også at ordningen gjelder deltidsstudenter (FBA, FLU, FSH).
Ordningen skal gjelde første studieår, altså 2 semestre
Mentor bør være erfaren student
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•

Opplæring av mentor bør foregå gjennom egne kurs i regi av studieveiledere, universitetsledelse samt studentsamskipnaden

Modell for mentorordning ved Nord universitet – avklart og ikke avklart
Som nevnt er det ønsket at mentorordningen skal gjelde alle førsteårsstudenter på gradsprogrammer. Dette betyr alle bachelorprogram, alle masterprogram, PPU allmennfag og PPU
yrkesfag. I tillegg alle årsstudier som inngår som første studieår på bachelorprogram.
Videre er det ønsket at mentor er student. Dette må betyr erfaren student dvs i utgangspunktet 3.
eller 2. års student på bachelorprogram og 2. års student på masterprogram og PPU programmene.
Mentorene må selvfølgelig ha opplæring før oppstart og veiledning/oppfølging underveis.
Veiledning/oppfølging underveis kan gjennomføres både som et kurs (studiepoenggivende emne på
10 studiepoeng og 2 semester) og som en seminarrekke. Deler av opplæringen må naturlig nok
inneholde veiledningspedagogikk, mens andre deler vil være informasjon om særlige tilfeller der
studenten skal henvises til studieveiler, tilretteleggingsveileder eller samskipnaden. Ved gjennomført
kurs får studentene
Forhold som pr i dag ikke er avklart og må drøftes nærmere før rektor tar beslutning;
•
•
•
•

Mentoring en til en, eller bare gruppe, eller en kombinasjon
Antall mentorer pr studieprogram og totalt
Lønn eller ikke for mentor
Fokus både psykososiale forhold og / eller faglige forhold

Egen mentorordning for studenter med utdanningsstøtte fra NAV
Ett fakultet, FSV, har ønsket at Nord universitet sin mentorordning blir identisk med NTNU sin
ordning; dvs NTNU har to ulike ordninger som begge gjelder særskilte grupper. Den ene gruppen er
studenter som har behov for særlig tilrettelegging, og der studieveileder eventuelt
tilretteleggingsrådgiver innvilger mentor. Den andre gruppen er studenter som har utdanningsstøtte
fra NAV, og der NAV vurderer det som nødvendig med mentor. NAV gir universitetet tilskudd til lønn
for medstudent, som går inn som mentor.
Ordningen med tilskudd til mentor fra NAV er i varierende bruk ved landets høyere
utdanningsinstitusjoner, der NTNU er en av institusjonene med mest erfaring. Nord universitet har
etablert et samarbeid med NAV Nordland for å ta i bruk denne ordningen for våre studenter.
En slik ordning gjelder altså en helt bestemt gruppe studenter, og kommer i tillegg til den ordinære
mentorordningen.
Veien videre
Utdanningsutvalget inviteres til å drøfte saken videre i møtet. I etterkant av møtet er det planlagt
egne drøftinger med studentorganisasjoner samt en siste runde med fakultetenes prodekaner for
utdanning. Videre er planen at rektor får saken oversendt og kan ta beslutning om ordningen før
årsskiftet.
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Vedlegg:
Vedlegg 1 – Innspill fra FBA mottatt 26.11.2019
Vedlegg 2 – Innspill fra FLU mottatt 25.11.2019
Vedlegg 3 – Innspill fra FSV mottatt 22.11.2019
Vedlegg 4 – Innspill fra FSH mottatt 22.11.2019
Vedlegg 5 – Innspill fra HHN mottatt 22.11.2019
Vedlegg 6 – Innspill fra Student i Nord nr 1 mottatt 23.11.2019
Vedlegg 7 – Innspill fra Student i Nord nr 2 mottatt 23.11.2019
Vedlegg 8 – Innspill fra Student i Nord nr 3 mottatt 23.11.2019
Vedlegg 9 – Innspill fra Student i Nord nr 4 mottatt 23.11.2019
Vedlegg 10 – Oversikt innspill fra fakultet mfl. pr 26.11.2019
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Dekanvedtak FBA
Arkivreferanse:

19/03808-1

Saksbehandler

Trine Åsheim Bernhardsen

Dato

26.11.2019

Sak: Mentorordning for studenter ved Nord universitet - Innspill fra
FBA

Vedtak:
Dekan ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur vedtar å sende anbefaling fra prodekan for
utdanning og lokalt utdanningsutvalg ved FBA om mentorordning for studenter ved Nord universitet
til det sentrale utdanningsutvalget ved Nord.
Ut fra de beskrevne modellene som er skissert opp i saken er det modell 1 – Alle førsteårsstudenter
på gradsprogrammer (student er mentor), som FBA vil anbefale som rammeverk.
Prodekan og lokalt UU’s anbefaling er at mentorer bør være studenter som har kommet lengre i
studieløpet, at ordningen bør omfatte studenter i første studieår, at mentorering bør være lønnet, og
at mentorene må få opplæring og oppfølging.
Forutsetningen er at det følger med midler til mentorordningen, slik at den kan opprettes, driftes og
vedlikeholdes med tilstrekkelig kvalitet.

Ketil Eiane
Dekan

studenter ved Nord universitet - avklaringer til rektors beslutning - 19/01860-10 Mentorordning for studenter ved Nord universitet - avklaringer til rektors beslutning : Vedlegg 1 - Mentorordning ved Nord universitet - innspill fra FBA mottatt 26.11.2019

SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
Nord universitet er gjennom Tildelingsbrevet 2019 (sendt 19.12.2018) pålagt oppstart av
mentorordning for studenter:
«Universitetene og de statlige høyskolene skal starte opp nye mentorordninger i 2019. Omfang og
innretning er avhengig av institusjonsstørrelse og eksisterende mentorordninger. Institusjonene må
selv vurdere hvordan mentorordningene organiseres best mulig og ved hvilke studier det er mest
hensiktsmessig i første omgang. DIKU skal fremme arbeidet gjennom dialog og erfaringsdeling med
institusjonene.»
Prorektor for utdanning har bedt fakultetene legge fram og drøfte mentorordning for Nord
universitet i fakultetenes utdanningsutvalg. Videre har prorektor bedt om tilbakemelding etter
behandling i fakultetsutvalgene, og innspill fra dekan oversendes til sentralt Utdanningsutvalg, slik at
saken kan behandles der på møtet 4. desember. Tilbakemeldingen var ønsket som svar på
strukturerte spørsmål, samt innspill til tre alternative modeller.
Saken om mentorordning ble behandlet i lokalt UU (UU-FBA) den 25.11. Utvalget diskuterte de tre
foreslåtte modellene, og gikk igjennom spørsmålene gitt fra prorektor. I dette dekanvedtaket følger
prodekan for utdanning ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur sin anbefaling om
mentorordning ved Nord universitet. Den er basert på tilbakemeldingene som kom i UU-FBA.

Hvilke mentordninger ser FBA for seg?
Ut fra de beskrevne modellene som er skissert opp i saken er det modell 1 – Alle førsteårsstudenter
på gradsprogrammer (student er mentor), som fakultetet vil anbefale som rammeverk. Da saken ble
behandlet i lokalt utdanningsutvalg, var det konsensus om at mentorer bør være studenter som har
kommet videre i studieløpet, at ordningen bør gjelde første studieår, at mentorering bør være
lønnet, og at mentorene må få opplæring og oppfølging. Forutsetningen er at det følger med midler
til mentorordningen, slik at den kan opprettes, driftes og vedlikeholdes med tilstrekkelig kvalitet.
Det er likevel mange måter å løse modell 1 på. Det framgår ikke av modellen hvem som har ansvar
for å koordinere og administrere mentorordningen, eller hvilke økonomiske rammer som gjelder.
Som bakgrunnsinformasjon, har prodekan og studieadministrasjonen skissert de ordninger som
allerede fins for nye studenter i vedlegg. FBA presiserer at vi ikke ønsker at eksisterende ordninger
erstattes av mentorordningen, men at mentorordningen kommer i tillegg til, og bygger videre på/
forsterker eksisterende ordninger.
Skjema med spørsmål som fakultetet er bedt om å svare ut er vedlagt.

Målgruppe – hvem skal mentoreres?
FBA ønsker at målgruppen for mentoring skal være 1. års studenter på bachelor og masterprogram.
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Varighet:
Prodekan foreslår at mentorordningen omfatter 1. og 2. semester for bachelorstudenter, samt 1.
semester for masterstudenter. Hun ser det som fordelaktig at det i ordningen er definert et bestemt
antall timer per semester, gjerne som ukentlige møter i undervisningsperioden, og at disse
aktivitetene legges i studentenes timeplan. Omfanget vil være et kostnadsspørsmål.

Hvem kan være mentor:
For 1. års bachelorprogram ønskes en modell der studenter som er kommet lengre i studieløpet er
faglige mentorer for nyere studenter. Mentorene kan være 2. og 3. års bachelorstudenter. Prodekan
tror det blir vanskelig å skulle pålegge vitenskapelige ansatte å være mentorer, ettersom
arbeidsplanene allerede er fulle og mer enn det. For 1. års master studenter, som er en mye mindre
gruppe, tror hun derimot at både, 2. års studenter, PhD studenter, og eventuelt vitenskapelig ansatte
kan være egnet.
Antall mentorer er avhengig av antall studenter pr. studieprogram. I utgangspunktet bør alle
studieprogram ha 2 mentorer. Men i store klasser (>25) bør dette antallet økes slik at studentene kan
deles inn i mindre grupper.

Hva skal være innholdet i mentorordningen
Prodekan mener at en mentorordning bør være både faglig og sosialt rettet. Nye bachelorstudenter
vil ha nytte av å få overført erfaring fra studenter som har kommet lengre i studieløpet om hva som
kreves for å lære seg et fag, diskutere vanskelige tema innen et emne, lære studieteknikk, få
veiledning i oppgave- og rapportskriving, samt eksamensforberedelser.
Spesielt i starten av mentorperioden bør innholdet være fast. Studieprogramansvarlig bør også delta
i planleggingen av hva som er viktig å fokusere på for de to aktuelle semestrene. Mentoringen bør ha
et fast informativt innhold i starten av mentorperioden, men etter hvert bør dette bli mer faglig for
det enkelte studieprogram.
Masterstudentene har andre behov enn bachelorstudenter. De trenger oppfølging for raskere å
komme i gang med å velge fagområde for masteroppgaven, og veileder til denne. Her er det aktuelt
med 2-3 møter i grupper, i løpet av første semester. Formålet her vil være hjelp til å finne
masteroppgave, og til å finne de rette valgemner på 2. semester. Eventuelt også diskusjon og råd
rundt utreise, dersom det er aktuelt.

Opplæring av mentorer
Prodekan ser det som mest hensiktsmessig og effektivt at opplæringen organiseres av Nord sentralt,
felles for alle mentorene. Prodekan foreslår at mentorordningen baserer seg på SI- pass metodikk,
der mentorene kurses i denne metodikken. SI -Pass er en etablert metode for veiledning, er allerede
er innarbeidet ved flere studiesteder i Norge, og det finnes forskningsbasert litteratur og
opplæringsmetodikk. Vitenskapelig ansatte ved flere fakulteter har kompetanse på SI- pass. Etter
gjennomført SI-PASS kurs, vil studentene være godt rustet til å være mentor for nyere studenter.

Lønn til mentorer
Mentorer bør lønnes etter antall timer, fortrinnsvis med en faktor for forberedelsestid.

Økonomiske konsekvenser:
Fakultetet opplever at de økonomiske konsekvensene ved ordningen er ikke avklart. Fakultet løfter
spørsmålet om hvordan kostnadene skal dekkes angående mentorordningen. Hvem skal dekke
lønnskostnaden til evt. studenter, eller fagansatte, evt. administrativt ansatte i forbindelse med
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mentorordningen? Mentorordningen vil koste penger og ressurser, og finansiering av dette må
diskuteres. Universitetet pålegges stadig flere oppgaver, uten at det følger midler med.

Vedlegg: Mentorordning - FBAs svar på spørsmål, Oversikt over eksisterende ordninger for nye
studenter ved FBA
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Spørsmål som fakultetene bes om å gi tilbakemelding på - FBA
Svar fra Fakultet for biovitenskap og akvakultur v/ prodekan for utdanning og lokalt UU
Spm Sett kryss på ønsket alternativ (flere kryss er mulig) – og sett tallet 1 på svaralternativet som
vurderes som aller viktigst å realisere
1
Hvilket formål bør ordningen ha?

2

3

4

5

Bli kjent, sosial
integrering og
motivasjon til å
fortsette studiene

Praktisk støtte og
struktur i
studiehverdagen

Faglig veiledning
og tilbakemelding

x

x

x

Hvem ønsker dere at ordningen skal gjelde for?
Campusstudenter Samlingsbaserte Heltidsstudenter
studenter
x
x
x
Hvilken varighet bør ordningen ha?
Første semester
(1 semester)

Første studieår
(2 semestre)

x

x

Annet, oppgi
hva

Deltidsstudenter Andre?
x
Tilpasninger for
deltidsstudenter

Annet?

Hvem bør være mentor?
Erfaren student
Vitenskapelig
Administrativ
Ansatt i
Andre ?
ansatt
ansatt
StudentiNord
x
SI-pass leder
Hvordan bør opplæring av mentorene foregå, og hvem bør delta i opplæringen?
Egne kurs i regi av
studieveiledere,
StudentiNord og
universitetsledelse

6

Hele studieløpet

Karriere- og
arbeidslivsforberedelse

Egne kurs i regi
av vitenskapelige
ansatte

Hvordan bør mentorene godtgjøres?
Dersom student Dersom student lønn etter antall
lønn i angitt
timer inntil angitt
stillingsstørrelse
maksgrense
eks. 20%

x

Egne kurs i regi av
studieveiledere,
StudentiNord,
vitensk.ansatte og
universitetsledelse

Annet, oppgi hva:
• Organisert fra Nord sentralt.
• Felles opplæring for alle
mentorer.
• SI-pass metodikk.

Dersom vitensk.
ansatt – etter
avtale med
fakultetsledelse
inngår det i
stilling
x

Annet, oppgi hva

Bør være faktortillegg for
forberedelse.
For vit.ansatte må mentorjobben
inngå i stilling/ arbeidsplan.
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Oversikt over eksisterende ordninger for nye studenter ved FBA
Ved FBA har vi i dag en del ordninger som skal være med å støtte overgangen for nye studenter.
FBA presiserer at vi ikke ønsker at eksisterende ordninger erstattes av mentorordningen, men at
mentorordningen kommer i tillegg til, og bygger videre på/ forsterker eksisterende ordninger.
Dialogmøter: I Bodø er det faste dialogmøter på hvert studieprogram en gang per semester. Her
inviterer SPA og studieadministrasjon alle studentene på samme program (1. 2. og 3 års studenter) til
et dialogmøte hvor studentene kan ta opp saker de ønsker å diskutere. Det kan være at de er
misfornøyd med ting, forslag til forbedringer, eller andre ting. Det skrives referat.
I Steinkjer gjennomføres faste dialogmøter mellom tillitsvalgte fra hver klasse SPA. SPA tar sakene
med seg videre til programmøte for det enkelte program.
På masteren i Steinkjer gjennomføres dialogmøter som i Bodø.
Faste møter med studieadministrasjonen: På Steinkjer har studieadministrasjonen totalt 4 faste
informasjonsmøter til 1 års studentene ved oppstart 1. semester, og ved oppstart av 2.semester. Her
informeres det om servicefunksjoner, parkering, studentkort, semesterregistrering, Canvas, student
e-post, StudentWeb, info om utreisemuligheter, studentambassadører. Info om eksamen. Lover og
regler, fusk og plagiat, hjelpemidler, krav til identifisering på eksamen, info om Inspera, trekkfrister
eksamen, helsetilbud og rådgivertjenester.
Linjeforening på Steinkjer: Vi har 2 linjeforeninger (Brunstgropa og Collegium Animalis) som til
sammen dekker studieprogrammene til FBA Steinkjer. Linjeforeningene er derimot åpne for alle og
man kan delta på tvers. Det arrangeres reiser, ekskursjoner, foredrag, gårdsbesøk, julebord etc. HHN
og FSV har tilsvarende linjeforeninger. Linjeforeningene presenteres allerede på oppstartsdagen.
Første semester utvalget: FBA deltar i 1.semesterutvalget ved Nord (Trine). Formålet med utvalget er
å koordinere mottaket av nye studenter mellom aktuelle instanser ved Nord f.eks. utarbeidelse av
felles program, etablere kontakt mellom studenter og fakultet og ellers koordinere aktiviteter på
tvers. Utvalget er viktig for å samordne aktivitetene i studiestarten.
I studiestarten brukes i Bodø studiumsverter som bindeledd mellom fakultetet og nye studenter. De
engasjeres av studieadministrasjonen.
Fadderordning ved FBA: Fadderordninga ved Nord hjelper nye studenter å finne seg til rette på
studiestedet, både faglig og sosialt. Fadderordningen eksisterer på seks studiesteder, herunder
Steinkjer og Bodø. SON har et fadderstyre med fadderleder. Studentforeningenes fadderledere
representerer i fadderstyret.
Fadderen er en guide de første ukene og skal gi nye studenter informasjon og gode råd om byen,
universitetet samt hjelpe deg med praktiske ting og spørsmål. Alle faddere gjennomgår
fadderskolering i forkant av fadderperioden. I fadderprogrammet på de enkelte studiestedene er det
arrangementer og aktiviteter for enhver smak, mange alkoholnøytrale. Nye studenter får tildelt
fadder og faddergruppe første oppmøtedag, og oppfordres til å delta fra første dag fordi det gir en
unik mulighet til å danne nettverk og få venner gjennom hele utdanningen, og etter endt utdanning.
Studentforeningen Nugla omfatter alle FBA sine studenter på studiested Bodø. Studentforeningen
mobiliserer faddere for nye studenter, og har de siste årene hatt god oppslutning og engasjement
rundt dette. Nugla- fadderne er del va fadderordningen under Studentorganisasjonen Nord (SON).

studenter ved Nord universitet - avklaringer til rektors beslutning - 19/01860-10 Mentorordning for studenter ved Nord universitet - avklaringer til rektors beslutning : Vedlegg 1 - Mentorordning ved Nord universitet - innspill fra FBA mottatt 26.11.2019

Fadderorningen på Steinkjer er svært viktig for sosialisering av nye studenter da de står for de fleste
aktiviteter i studiestarten. Det er daglig aktivitet i halvannen uke med rebusløp, fargeløp, Quiz,
konserter, grilling etc. Det er mange som ønsker å være faddere. Fadderlederen er medlem i
Førstesemesterutvalget og samarbeider også med kommunen. Det er fokus på alkoholfrie
arrangement.
Velkomsten:
Velkomsten skal sørge for at nye studenter får en best mulig start ved Nord universitet, og i Bodø by.
Hovedoppgaven vår er å gjøre overgangen til nye studenter så smidig som mulig.
•
•
•

Vi kan hente ved ankomst Bodø både på flyplass, togstasjon, båtkai eller bussholdeplass.
Vi kan gå på visning og hjelpe med å komme i kontakt med utleiere.
Vi kan hjelpe i jakten på bolig dersom du ikke finner bosted før studiestart, og samtidig tilby
tak over hodet på sovesal.
Studieadministrasjonen tar imot studenter med spørsmål:
Hvert studieprogram har en studieveileder som er en kontaktperson for studentene. Studentene kan
fra 2019 booket time elektronisk, eller møte opp på kontoret for å få veiledning fortrinnsvis om
utdanningsløp, men også permisjon, utveksling, praktiske forhold, melde fra om studiekvalitet, etc.
Studieveilederne jobber tett med SPA og utdanningsdekan, og er på den måten oppdatert omkring
studieprogrammet. Studieveilederne har i perioden 2014-2019 veiledet nye studenter etter ForVeimetoden. På grunn av ressurssituasjonen er det usikkert om ordningen kan fortsette.
Studentvert:
Studiestedene Bodø, Mo i Rana, Levanger og Steinkjer har egne studentverter som jobber for å
hjelpe nye studenter å finne seg til rette på studiestedet, både faglig og sosialt. På studiestedene
Nesna, Namsos og Stjørdal er det studentrådgivere som kan hjelpe nye studenter å finne seg til rette.
Studentvertens oppgaver:
• er opptatt av at du som ny student finner deg godt til rette
• jobber med at du som ny student vet hva som kreves for å lykkes på universitetet
• jobber for at du som ny student ved universitetet vet hva Studentbyen Bodø kan tilby deg
• er kontaktperson mellom deg som student og universitetet
• er kontaktperson mellom deg som student og Studentinord
• er opptatt av at du som ny student vet hvor du skal henvende deg for å få tak i det du trenger
• er din inngangsdør til en fabelaktig studietid på Nord universitetHvilke tilbud gir han.
På Steinkjer har vi en studentvert i 30% som også er deltaker i Førstesemesterutvalget. Han
presenteres i åpningsseremonien ved studiestart og bruker å sitte på et synlig sted med nystekte
bakevarer.
SI-Pass. SI-Pass ble tatt inkorporert i et av emnene på FBA våren 2019?? I 2019 deltok to fagpersoner
ved FBA, Grete Lysfjord og Monica Brinchmann, på to-dager kurs i SI-PASS.
Studentassistenter: Ved FBA bruker vi studentassistenter på alle store emner på 1.år bachelorgrader.

Marit Bjørnevik
Prodekan undervising FBA

Bodø 25.11.2019
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Nord universitet
FLU - Fakultet for lærerutdanning
og kunst- og kulturfag

INTERNT NOTAT – UTEN OPPFØLGING
Gjelder: FLUs innspill til mentorordning for Nord universitet
Til
Geir Kristian Berg-Lennertzen

Kopi til

Fra: Anna Elisabeth Kristoffersen
Dato: 25.11.2019

Ref:

18/04861-31/

Innledning:
Prorektor for utdanning har bedt om innspill fra fakultetene om valg av modell for
mentorordning ved Nord universitet. Utdanningsutvalget ved fakultet for lærerutdanning
hadde saken til behandling i lokalt utdanningsutvalg 13. november 2019.
Svar på spørsmål om mentorordning:
Spm Sett kryss på ønsket alternativ (flere kryss er mulig) – og sett tallet 1 på
svaralternativet som vurderes som aller viktigst å realisere
1
Hvilket formål bør ordningen ha?
Bli kjent, sosial
integrering og
motivasjon til å
fortsette studiene
2

Praktisk støtte
Faglig veiledning
og struktur i
og tilbakemelding
studiehverdagen

4

Annet,
oppgi
hva

1
x
2
Hvem ønsker dere at ordningen skal gjelde for?
Campusstudenter

3

Karriere- og
arbeidslivsforberedelse

Samlingsbaserte
studenter
x
x
Hvilken varighet bør ordningen ha?
Første semester
Første studieår
(1 semester)
(2 semestre)

x
1
Hvem bør være mentor?

Heltidsstudenter

Deltidsstudenter Andre?

1
Hele studieløpet

x
Tilpasninger for
deltidsstudenter
x

Annet?
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5

6

Erfaren student

Vitenskapelig
ansatt

Administrativ
ansatt

Ansatt i
Andre
StudentiNord
?
1
2
Hvordan bør opplæring av mentorene foregå, og hvem bør delta i opplæringen?
Egne kurs i regi av Egne kurs i regi
Egne kurs i regi av Annet, oppgi hva
studieveiledere,
av
studieveiledere,
StudentiNord og
vitenskapelige
StudentiNord,
universitetsledelse ansatte
vitensk.ansatte og
universitetsledelse
1
x
Hvordan bør mentorene godtgjøres?
Dersom student lønn etter antall
timer inntil angitt
maksgrense

Dersom student
- lønn i angitt
stillingsstørrelse
eks. 20%

Dersom vitensk.
ansatt – etter
avtale med
fakultetsledelse
inngår det i stilling

x

1 – 10 %

Annet, oppgi hva

Andre innspill til ordningen fra FLU:
Jeg tenker at dette skal bidra til å øke gjennomføring, styrke omdømmet og attraktiviteten til Nord.
Et velegnet instrument for å øke rekruttering.
Motivasjon til å fortsette studiene - koblet mot god gjennomføring»

Utdanningsutvalget ved FLU fattet følgende vedtak:
Utdanningsutvalget FLU har følgende innspill til videre arbeid med etablering av mentorordning
ved Nord universitet:
1)Flertallet i utdanningsutvalget anbefaler at det jobbes videre med modell 1
2)Det anbefales at det prioriteres egne ressurser til planlegging, koordinering og drift av
mentorordningen uavhengig av hvilken modell som velges
3)Det er tilstrekkelig at studentmentorene ivaretar det faglige og det sosiale.
4)Det anbefales at mentorordningen har en faglig forankring i pedagogisk veiledning og
at relevante fagmiljø kontaktes for flere innspill.

Anna Elisabeth Kristoffersen
Seniorrådgiver
75517781
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MENTORORDNING VED NORD – INNSPILL FRA FSV
Per 22. november 2019

Behandling av saken «Mentorordning for Nord universitet» ved FSV
Innføring av mentorordning for Nord universitet har vært diskutert i ulike sentrale organer ved Nord
siden juni 2019. Konkretiseringsgraden er økt, og med notatet «Mentorordning – info til fakultetene
til behandling i lokale UU i November», datert 30.10.2019, som en konkret bestilling til fakultetet.
En framtidig mentorordning har også vært diskutert i utdanningsutvalget ved FSV i to omganger.
Første runde var på SPA-samlinga 25.9.2019 med orientering og diskusjon om ulike behov og
konsepter for mentorordning som kan fungere ved FSV. Til møtet i UU-FSV 6.11 ble det ovenfor
omtalte notatet om mentorordning behandlet som sak 95_19.
Det hersker fremdeles en del uklarhet om målgruppen for en slik mentordning, og dermed også hvor
bredt anlagt en slik mentorordning skal gjøres. En klar menig var at en mentorordning må ha et faglig
formål for studenter som har behov for mentor. En omfattende ordning med mange mentorer gir
også stor aktivitet som skal honoreres og som kan gå ut over andre oppgaver innen forskning og
utdanning for de involverte.

Studentenes innspill til mentorordning
Studentrepresentantene i UU-FSV ble oppfordret til å gi tilbakemelding på forslaget, og de har
diskutert saken på styremøte i Inter 11.11.19. Fra dette møtet kommer følgende innspill til
mentorordningen:
• Vi ønsker en faglig mentorordning hvor erfarne studenter har samlinger med «yngre studenter»
• Valg av mentor:
o 2. eller 3. årsstudent på bachelornivå
o Vi ønsker at SPA velger sine mentorer basert på karakterer og «egnethet»
▪ Vi håper at SPA selv kan tolke egnethet hos de aktuelle studentene, men knyttet
til pedagogiske evner og sosiale ferdigheter
• Vi har ikke noen meninger om hvordan mentorene skal læres opp
• Vi ønsker at mentorene skal kompenseres økonomisk for tiden som brukes
• Vi ønsker at det skal være et slags stillingsvern for mentorene, men likevel ikke så sterkt at det
«umulig» å bytte ut mentoren hvis det viser seg at denne personene ikke er stand til å løse
oppgavene sine
• Vi ønsker at tilbudet skal gjelde heltidsstudenter, gjerne for både 1. og 2. studieår

Den videre behandling av mentorordningen ved FSV
Den nasjonale konferanse om inkluderende læringsmiljø 2019 ble arrangert i Trondheim 2930.10.2019. Ett av temaene på første dag var Mentorordning – erfaring fra Norge og Sverige hvor
NTNUs mentorordning og mentorkurs ble presentert av Kari Voldhagen og Bjørg Næss Frost, se
https://www.universell.no/fagomraader/tilrettelegging/parallelle-sesjoner-1-universellkonferansen2019/. En av deltakerne på denne konferansen var seniorrådgiver Synnøve Dalmo Tollåli fra FSV.
NTNU’s mentorordning fremstår som mer behovstilpasset og nedskalert til reelle målgrupper.
Hennes skjematiske beskrivelse av NTNU sin mentorordning fremmes av FSV som vårt foretrukne
konsept for Mentorordning ved Nord universitet.
Videre er saken om fremtidig mentorordning ved Nord diskutert på ledermøtet i FSV 19.11.19.
Ledermøtet ved FSV gir tilslutningen til en mentorordning og tilhørende mentorkurs basert på
NTNU’s modell hvor målgruppen er studenter med spesifikke behov for en mentor.
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Her ble det også poengtert at det er innført ulike pedagogiske grep i som gir «mentoreffekter» på de
fleste studieprogrammene. Her nevnes spesielt Dannelsessemesteret hvor studentene er delt inn i
skrivegrupper på 15 studenter med styrt lærerveileder og hvor det gjennomføres møter/kollokvier
hver uke hvor både faglige og andre utfordringer som student blir diskutert. Dannelsessemesteret
gjennomføres i første semester i for alle studieprogram ved FSV unntatt engelskspråklige og
nettbaserte studieprogram. Gjennom disse skrivegruppene blir studentene kjent med medstudenter
og en lærer som gjerne fungerer som en mentor senere i studieforløpet.
En annen pedagogisk metode er å innføre kollokviegrupper med kollegabasert veiledning på
masternivå. Disse gruppen blir da både en faglig støtte i studiearbeidet og en kollegial støtte for
andre personlige forhold.
Disse pedagogiske metodene representerer ordninger som er en naturlig del av et studiemiljø, og
man unngår unødvendige hierarkiske strukturer slik som den foreslåtte ordningen fra
studieavdelingen foreslår. Slike hierarkisk strukturer innebærer ofte ekstra byråkrati og tilhørende
kostnader. Et alternativ til innføring av en omfattende mentorordning bør være at Nord universitet
jobbes med å fremme alternative pedagogiske opplegg som gir bedre støtte til studentene, både
faglig og sosialt.

FSV forslag til Mentorordning ved Nord
FSV foreslår at Nord universitet utvikler en mentorordning og mentorkurs basert på NTNU sin
modell. Synnøve Dalmo Tollåli har beskrevet denne mentorordningen slik:
•

•

•

•

To hovedgrupper studenter som omfattes av mentorordningen
o Studenter med utdanningsstøtte fra NAV
▪ Der NAV vurdere behovet for mentor, og NAV dekker utgiftene til mentor
o Studenter som NTNU selv (studierådgiverne/tilretteleggingsrådgiverne) mener har behov
for en mentor
▪ NTNU dekker utgiftene til disse mentorene
Omfang og budsjett
o NTNU har totalt ca 50 studenter pr år som får mentor (både NAV-initierte og NTNUinitierte)
o NTNU har et budsjett på ca 300.000 pr år for å dekke utgiftene til de NTNU-initierte
mentorene
o Disse studentene gis 2t/uke – 54t pr semester
▪ Ca 180 kr pr uke
o Vedtak om mentor gjelder for ett semester i gangen
Oppgaver for Mentorene
o Personlig oppfølging / motivasjon / praktisk støtte / strukturering av studiehverdagen
o Notathjelp
▪ Oftest snakk om å dele notater etter forelesning
• Avlønning etter hvor omfangsrikt kurset er.
o Faglig oppfølging
▪ Følge opp en oppgave inn mot innlevering
▪ Gi faglig oppfølging innenfor et eller flere emner
▪ Drøftingspartner i forhold til pensum
Praktisk tilrettelegging fra fakultetet
o Mentorene må få tilgang i Canvas til de emnene som studenten de støtter har
o Mentorene tar ofte initiativ til første treff
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•

•

•

•

•

Mentorkurset
o Arrangement for alle som er mentorer det første semesteret de er mentorer
▪ Kurs i begynnelsen av oktober / eventuelt i begynnelsen av mars
o Dialog og erfaringsutveksling
o Kvalitetssikring av at alle har forstått oppgaven/rollen som mentor
o Taushetsplikten – hva den innebærer
o Praktiske retningslinjer
▪ Skille mellom mentor og ekstralærer
o Lærer mentorene å veilede
▪ Stille positivt rettede spørsmål sånn at studenten finner svaret selv.
o Informasjon om ulike diagnoser som er aktuelle for mentoroppdrag
▪ Angst, depresjon, ADHM, ADD, Aspberger, +++
o Tips for håndtering av ulike diagnoser
▪ Huske at studentene ofte selv er eksperter på sin egen diagnose
Søknad om og oppstart av tiltak for en student
o Studenten søker til NAV elektronisk
▪ Viktig å avvente vedtak fra NAV før oppstart av rekruttering!
o NTNU-initierte mentortiltak avgjøres av rådgiver/tilrettelegger på fakultet – som sender
videre til Tilretteleggingstjenesten
Evaluering hvert semester
o Evalueringsskjema på slutten av hvert semester
o Både til mentorene og til studentene
Hvordan finne rette mentoren til den aktuelle studenten?
o Studenten melder sitt behov for en mentor
o Tilretteleggingsrådgiver gjennomfører en kartleggingssamtale
o Rekruttering av mentor
Rekruttering av mentorer
o Tre hovedveier
▪ Studenten selv kjenner noen som kan være mentor
▪ Vi på fak.adm kjenner noen som kan være mentor
• Vi lyser ut mentoroppdraget via epostlister til målrettet gruppe
o Avhengig av behovet til studenten
▪ Enten på sammen trinn (for eksempel notathjelp)
▪ Eller på trinnet over (hjelp til struktur og forståelse)
o Digitale arbeidsavtaler og timelister

Mentorkurs fra Universitetet i Lund
•
•

Gode på spesialpedagogikk
Har utviklet en «Mentorhåndbok» - for mentorene!
o Specialpedagogiske skolmyndigheten, www.spsm.se
o Gratis pdf her https://webbutiken.spsm.se/mentorshandboken/,
▪ Både på svensk og på engelsk

Hugo Nordseth
Prodekan for utdanning ved FSV
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Dekanvedtak FSH
Arkivreferanse:

19/03760-1

Saksbehandler

Isabell Kibsgaard

Dato

22.11.2019

Sak: Innspill på Mentorordning ved Nord universitet

Vedtak:
Dekan ved FSH vedtar å sende fakultetets innspill på Mentorordning til sentralt utdanningsutvalg:
• Svar på spørsmål i vedlagt skjema
• Anbefaling av modell 1 – alle førsteårsstudenter på gradsprogrammer (student er mentor),
er den modellen FSH anser som mest hensiktsmessig.

Trine Karlsen
Dekan

studenter ved Nord universitet - avklaringer til rektors beslutning - 19/01860-10 Mentorordning for studenter ved Nord universitet - avklaringer til rektors beslutning : Vedlegg 4 - Mentorordning ved Nord universitet - innspill fra FSH mottatt 22.11.2019

SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
Prorektor for utdanning har bedt fakultetene om å legge saken om mentorordning frem i lokale
utdanningsutvalg. Innspill fra lokale utdanningsutvalg og dekan skal sendes til sentralt
utdanningsutvalg innen 22. november.

Drøfting:
Fakultetet er bedt om å komme med tilbakemelding på hvilken modell fakultetet ser som mest
hensiktsmessig. Ut fra de beskrevne modellene som er skissert opp i saken er det modell 1 – Alle
førsteårsstudenter på gradsprogrammer (student er mentor), som fakultetet vil anbefale under
forutsetning om at det tilføres midler til fakultetene for gjennomføring av mentorordningen.
Fakultet løfter spørsmålet om hvordan kostnadene skal dekkes angående mentorordningen. Hvem
skal dekke lønnskostnaden til evt. studenter, eller fagansatte, evt. administrativt ansatte i
forbindelse med mentorordningen?
Videre stille fakultetet seg spørrende til hvem som skal koordinere og administrere
mentorordningen. Skal hovedansvaret ligge til fakultetene, eller til studieadministrasjonen?
Skjema med spørsmål som fakultetet er bedt om å svare ut er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser:
Mentorordningen vil medføre kostnader ved fakultetet i form av utbetaling av lønn til studenter,
eller at arbeidsplaner til fagansatte fylles opp og fagansatte har behov for flere timer for å få fulgt
opp ordinære undervisning.

Innstilling:
Utdanningsutvalg ved FSH anbefaler dekan:
• Å gi tilbakemelding til sentralt utdanningsutvalg jfr. vedlagt skjema og
• Å gi tilbakemelding til sentralt utdanningsutvalg om at modell 1 – alle førsteårsstudenter på
gradsprogrammer (student er mentor), er den modellen FSH anser som mest
hensiktsmessig.

Vedlegg: Spørsmål som ønskes svar på
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Spørsmål som fakultetene bes om å gi tilbakemelding på - FSH
Spm Sett kryss på ønsket alternativ (flere kryss er mulig) – og sett tallet 1 på svaralternativet som
vurderes som aller viktigst å realisere
1

2

Hvilket formål bør ordningen ha?
Bli kjent, sosial
Praktisk støtte og
integrering og
struktur i
motivasjon til å
studiehverdagen
fortsette studiene

Samlingsbaserte
studenter
x
x
Hvilken varighet bør ordningen ha?
Første semester
Første studieår
(1 semester)
(2 semestre)
X1

4

5

6

Karriere- og
arbeidslivsforberedelse

Annet, oppgi
hva

X1
x
X (Master)
Hvem ønsker dere at ordningen skal gjelde for?
Campusstudenter

3

Faglig veiledning
og tilbakemelding

Heltidsstudenter
X1
Hele studieløpet

Deltidsstudenter Andre?
x
Tilpasninger for
deltidsstudenter
x

Annet?

Hvem bør være mentor?
Erfaren student
Vitenskapelig
Administrativ
Ansatt i
Andre ?
ansatt
ansatt
StudentiNord
X1
x
x
Alumni
Hvordan bør opplæring av mentorene foregå, og hvem bør delta i opplæringen?
Egne kurs i regi av Egne kurs i regi
Egne kurs i regi av Annet, oppgi hva
studieveiledere,
av vitenskapelige studieveiledere,
StudentiNord og
ansatte
StudentiNord,
universitetsledelse
vitensk.ansatte og
universitetsledelse
X1
x
Hvordan bør mentorene godtgjøres?
Dersom student Dersom student - Dersom vitensk.
Annet, oppgi hva
lønn etter antall
lønn i angitt
ansatt – etter
Vitenskapelig annsatt, inngår i
timer inntil angitt
stillingsstørrelse avtale med
arbeidsplan
maksgrense
eks. 20%,
fakultetsledelse
lønn etter antall timer.
Stunder får lønn inngår det i
Alumni godtgjøres etter antall
eller ulønnet,
stilling.
timer.
men da som
annen
dokumentasjon
til CV og/eller
studiepoeng.
x
x
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64/2019 Vedtakssak: Mentorordninger ved Nord universitet

Innstilling til vedtak: Fakultetets høringssvar skrives ut fra innspill kommet i møtet
Utdanningsutvalget ved HHN har lagt frem og drøftet de ulike mentorordningene vi har ved HHN, i
tillegg gikk utdanningsutvalget gjennom skjema som ble sendt av konstituert prorektor for utdanning
Levi Gårseth- Nesbakk.

Innspill fra møtet:
Handelshøgskolen har allerede gode etablerte mentorprogrammer som er knyttet opp mot både
faglig og karrieremessig veiledning. HHN har til intensjon om å videreføre og videreutvikle allerede
etablerte programmer. Følgende mentorprogrammer er allerede godt implementert og fungerende
ved HHN:
1) Supplemental Instruction (SI) – faglig mentorprogram.
o Denne ordningen har til formål å implementeres i emner med høy strykprosent og
risiko for høyt frafall.
o Denne ordningen går ut på at det er erfarne studenter med gode karakterer fra gitt
emne som leder frivillig studentgruppearbeid frem mot eksamen, en studentaktiv
læringsform.
o Studenter får kursing for å bli SI-ledere og får lønn per time.
o HNN har gode erfaringer med SI fra flere emner ved Trafikkfag.
o Fakultet for sykepleie og helsevitenskap samt Fakultet for biovitenskap og akvakultur
har også erfaringer fra SI-metoden.

2) Blast Off Week, ORG5000 Innovasjon og endringsprosesser – faglig mentorprogram.
o Blast Off Week er en intensiv prosjektuke integrert i det obligatoriske emnet
ORG5000 på MSc. in Business.
o Studenter arbeidet med en reell programstilling fra case-eiere fra regionalt
næringsliv og myndigheter.
o Studentene får veiledning fra både vitenskapelige ansatte ved HHN og studenter som
har deltatt på BOW tidligere. Både vitenskapelige ansatte ved og studenter får
opplæring i forkant med to dagsseminarer og et møte i forkant av prosjektuken.
Denne opplæringen består blant annet av introduksjon av mentorrollen (peerlearning) og «eksperter i team».
o Det drøftes om tilsvarende program skal integreres på første semester på BSc. i
økonomi og ledelse.

3) Praksisordninger i flere studieprogrammer – faglig mentorprogram.
o LED5007 Ledelse i praksis på MSc. In Business (valgemne).
o RE215E Praksis eiendomsmegling 1 og RE216E Praksis eiendomsmegling 2.
o REG2004 Praktisk regnskapsføring på BSc. i regnskap
o Valgemnet på BSc.i økonomi og ledelse
o Det planlegges 30 ECTS internship på tredje semester MSc. i Global ledelse.
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o

I tillegg har vi emner både på MSc. i regnskap og revisjon og på BSc. i internajsonal
markedføring som kan anses som et faglig mentorprogram.

4) Mentorprogrammet –karrieremessig mentorprogram.
o Har vært tilbudt på HHN i over ti år.
o Det er tolv plasser på programmet og studenter på våre masterprogrammer kan søke
og få innpass.
o Målet for ordningen er å veilede lederegenskaper og karrieremodning frem mot
arbeidslivet.
o Mentor er en erfaren leder og kommer gjerne fra noen av de største selskapene i
Bodø regionen.
o Denne ordningen oppleves som verdifull både for studenter og mentorer

5) Studieveiledere – faglig og karrieremessig mentor.
o Støtter og veileder studenter i utdannings – og karrierevalg. I tillegg er de med på å
utforme individuelle utdanningsløp om det er behov for det.
6) Første semester – faglig- og sosialt mentorprogram.

HHN har i mange år gitt tilbud om kollokviegrupper, oppgaveseminar og ulike former for «ekstra
undervisning» på ettermiddagstid og på dagtid ved HHN. Spesielt har emner med dårlig
gjennomstrømming som matematikk, statistikk, finans og bed.øk på BØL benyttet seg av dette. På
MSc/sivøk har lignende ordninger og bruk av hjelpelærere vært vanlig i mange fag. Vanligvis brukes
faglig sterke studenter i rollen som hjelpelærer og «ekstra undervisningen» legges til
ettermiddagstid. PhD-kandidater er også brukt som hjelpelærere.
Det har blitt arrangert en faglig introduksjonsuke for studentene. Innholdet i disse har variert; det har
blitt satt fokus på innføring i studentrollen og institusjonens tilbud av læringsressurser, samt en
vektlegging av å «bli-kjent».

HHN har også forsøkt å implementere flere mentoprogrammer men har ikke alltid lyktes med
formen.
1) Veiledningsprogram ble utprøvd på BSc. i Økonomi og ledelse. To vitenskapelige ansatte
veileder studenter. Hovedmålet for veiledningsprogrammet var at studenten skulle lykkes
med studiet tidlig i studiestart. 20 studenter fikk tilbudet og planen var jevnlige samtaler
rundt studieteknikk, samt muligheter for å diskutere utfordringer og positive opplevelser som
hadde innvirkning på studiehverdagen. Det ble kun gjennomført en samtale med studenten
og ble ikke videreført.
2) Startsamtaler i Mo i Rana. Erfaringene tilsier at de som burde være med kommer ikke.

UU-HH er veldig positive til faglig og karrieremessige mentorprogram og ser nyttige i dette for våre
studenter. Blant annet for bedre integrering i et fagligmiljø for å sikre god faglig progresjon og for å
skape sosiale relasjoner på fagligbasis. Vi har ikke gjort analyser, men det antydes at ordningene Blast
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Off Week og første semester er med på å redusere frafall. Det antydes også at mentorprogrammet
og internship skaper større forståelse av relevansen i egen utdanning. SI viser tydelige resultater på
gjennomføring og gode resultater i de emner dette er integrert. UU-HHN mener at det allerede er
etablert gode ordninger på HHN, samt at de ordninger som synes å være gode for integrering,
gjennomføring og frafall skal videreutvikles. Samtidig er det allerede etablert flere gode ordninger
som går på kryss av Nords fakulteter samt studentsamskipnaden som peer-support, studentombud
og studentvert. Disse ordninger synes også å fungere godt.
UU-HHN er bekymret for hvordan denne saken legges frem og prosessen i saksbehandling.
Saksdokument oversendes med uklare spørsmål og modeller som UU bes besvare og vi tolker det
som dette har skjedd med litt for rask utarbeidelse uten tid til refleksjon før det ble sendt over til
fakultetene. For eksempel benyttes begrepet «campus», mens studiested uteblir. Heltidsstudenter
kan omfatte både campusstudenter og «samlingsbaserte studenter».

Utdanningsutvalget ved HHN ønsker ikke å rangere sine kryss da vi mener de er like viktige. Vi
foreslår at mentorordninger bør følge studiested så godt som studieprogram.

Oppsummert gir HHN følgende innspill til høringssvar på 64/2019 Vedtakssak: Mentorordninger ved
Nord universitet:
o

o
o
o

o

Det er allerede gode mentorprogrammer implementert på fakultetene, det bes om at disse
ordninger kartlegges og struktureres før event. nye ordninger implementeres. De ordninger
som eksiterer på HHN, besvarer på oppfordring fra KD om mentorordninger ved
universitetet.
I videre arbeid med mentorordninger ved Nord, oppfordrer UU-HHN at studentene er mer
involvert i arbeidet ut over representasjon i lokalt UU.
UU-HHN oppfordrer å gjøre en kartlegging og analyser av hvilke mentorprogrammer
studentene ønsker å implementere – gjennom studentorganisasjoner og råd.
Student i UU-HH er tydelig på at mentor bør være en erfaren student. Samtidig har vi
erfaring med at vitenskapelige mentorer fungerer best når det gjelder rent faglige
mentorprogrammer.
Avhengig av formålet på mentorgrammene, bør faglig mentorprogrammer tilbys de første
semestrene i studieprogrammene. Mens karrieremessig mentorprogrammer bør tilbys
studenter i sluttfasen av studieløpet.

udenter ved Nord universitet - avklaringer til rektors beslutning - 19/01860-10 Mentorordning for studenter ved Nord universitet - avklaringer til rektors beslutning : Vedlegg 5 - Mentorordning ved Nord universitet - innspill fra HHN - mottatt 22.11.2019

Spørsmål som fakultetene bes om å gi tilbakemelding på
Spm Sett kryss på ønsket alternativ (flere kryss er mulig) – og sett tallet 1 på svaralternativet som
vurderes som aller viktigst å realisere
1
Hvilket formål bør ordningen ha?
Bli kjent, sosial
Praktisk støtte og Faglig veiledning
Karriere- og
Annet, oppgi
integrering og
struktur i
og tilbakemelding arbeidslivshva
motivasjon til å
studiehverdagen
forberedelse
fortsette studiene

x
2

x

x

Hvem ønsker dere at ordningen skal gjelde for?
Campusstudenter Samlingsbaserte Heltidsstudenter
studenter

Deltidsstudenter Andre?

2
3

Hvilken varighet bør ordningen ha?
Første semester
Første studieår
(1 semester)
(2 semestre)

ALLE

Hele studieløpet

Tilpasninger for
deltidsstudenter

Annet?

Administrativ
ansatt

Ansatt i
StudentiNord

Andre ?

x
4

Hvem bør være mentor?
Erfaren student
Vitenskapelig
ansatt

x
5

Hvordan bør opplæring av mentorene foregå, og hvem bør delta i opplæringen?
Egne kurs i regi av
studieveiledere,
StudentiNord og
universitetsledelse

6

Egne kurs i regi
av vitenskapelige
ansatte

Egne kurs i regi av Annet, oppgi hva
studieveiledere,
StudentiNord,
vitensk.ansatte og
universitetsledelse

x

Eksterne

Dersom vitensk.
ansatt – etter
avtale med
fakultetsledelse
inngår det i stilling

Annet, oppgi hva

Hvordan bør mentorene godtgjøres?
Dersom student lønn etter antall
timer inntil angitt
maksgrense

Dersom student lønn i angitt
stillingsstørrelse
eks. 20%

x
Med bakgrunn i svar på spørsmål som UU-HH bes om å gi tilbakemelding på, mener vi det kun er
modell 1 – alle førsteårsstudenter på gradsprogrammer (student er mentor) som bør utredes
nærmere.
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Spørsmål som fakultetene bes om å gi tilbakemelding på – StudentiNord 1
Spm Sett kryss på ønsket alternativ (flere kryss er mulig) – og sett tallet 1 på svaralternativet som
vurderes som aller viktigst å realisere
1
Hvilket formål bør ordningen ha?
Bli kjent, sosial
integrering og
motivasjon til å
fortsette studiene

Praktisk støtte og
struktur i
studiehverdagen

x
2

Faglig veiledning
og tilbakemelding

Karriere- og
arbeidslivsforberedelse

Annet, oppgi
hva

x

Hvem ønsker dere at ordningen skal gjelde for?
Campusstudenter

Samlingsbaserte
studenter

Heltidsstudenter

Deltidsstudenter Andre?

x
3

Hvilken varighet bør ordningen ha?
Første semester
(1 semester)

Første studieår
(2 semestre)

Hele studieløpet

Tilpasninger for
deltidsstudenter

Annet?

x
4

5

Hvem bør være mentor?
Erfaren student
Vitenskapelig
Administrativ
Ansatt i
Andre ?
ansatt
ansatt
StudentiNord
X1
x
Hvordan bør opplæring av mentorene foregå, og hvem bør delta i opplæringen?
Egne kurs i regi av
studieveiledere,
StudentiNord og
universitetsledelse

6

Egne kurs i regi
av vitenskapelige
ansatte

Egne kurs i regi av Annet, oppgi hva
studieveiledere,
StudentiNord,
vitensk.ansatte og
universitetsledelse
x

Hvordan bør mentorene godtgjøres?
Dersom student lønn etter antall
timer inntil angitt
maksgrense
x

Dersom student lønn i angitt
stillingsstørrelse
eks. 20%

Dersom vitensk.
ansatt – etter
avtale med
fakultetsledelse
inngår det i stilling
x

Annet, oppgi hva
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Spørsmål som fakultetene bes om å gi tilbakemelding på - StudentiNord 2
Spm Sett kryss på ønsket alternativ (flere kryss er mulig) – og sett tallet 1 på svaralternativet som
vurderes som aller viktigst å realisere
1
Hvilket formål bør ordningen ha?
Bli kjent, sosial
integrering og
motivasjon til å
fortsette studiene
x
2

Praktisk støtte
Faglig veiledning
og struktur i
og tilbakemelding
studiehverdagen
x

x

Annet, oppgi hva

Psykososiale
problemstillinger

Hvem ønsker dere at ordningen skal gjelde for?
Campusstudenter

3

Karriere- og
arbeidslivsforberedelse

Samlingsbaserte
studenter
X
X
Hvilken varighet bør ordningen ha?

Heltidsstudenter

Første semester
(1 semester)

Hele studieløpet

Første studieår
(2 semestre)

X

Deltidsstudenter Andre?
X
Tilpasninger for
deltidsstudenter

Annet?

X
4

5

Hvem bør være mentor?
Erfaren student
Vitenskapelig
ansatt
X for fag

Ansatt i
Andre ?
StudentiNord
X for
Praksisveiledere
psykososialt arb.
Hvordan bør opplæring av mentorene foregå, og hvem bør delta i opplæringen?
Egne kurs i regi av
studieveiledere,
StudentiNord og
universitetsledelse

6

Egne kurs i regi
av
vitenskapelige
ansatte

Administrativ
ansatt

Egne kurs i regi av Annet, oppgi hva
studieveiledere,
StudentiNord,
vitensk.ansatte og
universitetsledelse
x

Hvordan bør mentorene godtgjøres?
Dersom student lønn etter antall
timer inntil angitt
maksgrense

Dersom student
- lønn i angitt
stillingsstørrelse
eks. 20%

Dersom vitensk.
ansatt – etter
avtale med
fakultetsledelse
inngår det i stilling

Annet, oppgi hva
Vanskelig å svare, da ansatte
allerede har lønn. Avlønning av
studenter kan ha utilsiktede
virkninger, som at de velger å
fortsette en involvering i en sak, der
det er åpenbart at den burde vært
overført til et mer profesjonelt nivå.
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Vedlegg til tilbakemelding mentorordning 2:
• Pkt. 4. I utgangspunktet kan mentorering utføres av alle med litt kuring/opplæring, men er
usikker på om dette vil medføre en form for utvanning, som gjør det vanskelig å finne felles
metode og møte ulike forventninger til mentoreringen.
• I andre strekpunkt under modell 2, legges mentoren inn som et ledd mellom vitenskapelige
ansatte og studenten. I mine (konservative) øyne virker dette kompliserende, og jeg har den
oppfatning at det er bedre med Rema-metoden: «Det enkle er det beste». Direktekontakt
mellom faglig ansatt og student er å foretrekke. Vil f.eks. fagkunnskap og fagforståelse være
sikret gjennom en veiledet mentor???
• I modell 3, strekpunkt 1, antydes oppnevnelse av mentor for alle. Hvis det er et nytt begrep
til erstatning for faglig veiledning er det greit, men tror det er uheldig dersom man da
oppfatter det som en delvis frivillig ordning som nevnt i pkt. 5.
• Jeg tror det er viktig med en tydelig rolleavklaring og skille mellom faglig og psykososialt
arbeid. På samme måte som vi rådgivere ikke har det faglige som vårt område, har heller ikke
(de fleste) faglige ansatte den faglige bakgrunn for psykososialt arbeid.
• Bruk av studentene som mentorer, reiser flere problemstillinger. Vil de kunne møte faglige
og sosiale utfordringer hos medstudenter? Hvor langt strekker deres ansvar seg? Et eksempel
er en student, som velger å benytte en medstudent som mentor, i forhold til tunge
psykososiale problemstillinger.

Jeg liker skillet mellom oss og Nord i forhold til oppgaver. Jeg ser i vedlegget at følgende er
foreløpig avklart: Den må ivareta både en psykososiale dimensjon og en faglig dimensjon
Både samfunnet, utdanningene og studentene endres. Det betyr at Studentinord må prøve å være
fremoverlent i forhold til egenrolle og fortsette å yte velferdstjenester der vårt ansvar er tydelig
definert, men selvfølgelig ha et samarbeid om studentarbeid med Nord.
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Spørsmål som fakultetene bes om å gi tilbakemelding på - StudentiNord 3
Spm Sett kryss på ønsket alternativ (flere kryss er mulig) – og sett tallet 1 på svaralternativet som
vurderes som aller viktigst å realisere
1
Hvilket formål bør ordningen ha?

2

Bli kjent, sosial
integrering og
motivasjon til å
fortsette studiene

Praktisk støtte og
struktur i
studiehverdagen

Faglig veiledning
og tilbakemelding

1

X

X

4

5

Samlingsbaserte
studenter

1
Hvilken varighet bør ordningen ha?
Første semester
(1 semester)

Første studieår
(2 semestre)

X

1

Heltidsstudenter

Deltidsstudenter Andre?

X
Hele studieløpet

Tilpasninger for
deltidsstudenter

Annet?

Hvem bør være mentor?
Erfaren student
Vitenskapelig
Administrativ
Ansatt i
Andre ?
ansatt
ansatt
StudentiNord
1
Hvordan bør opplæring av mentorene foregå, og hvem bør delta i opplæringen?
Egne kurs i regi av
studieveiledere,
StudentiNord og
universitetsledelse

6

Annet, oppgi
hva

Hvem ønsker dere at ordningen skal gjelde for?
Campusstudenter

3

Karriere- og
arbeidslivsforberedelse

Egne kurs i regi
av vitenskapelige
ansatte

x
x
Hvordan bør mentorene godtgjøres?
Dersom student lønn etter antall
timer inntil angitt
maksgrense

Dersom student lønn i angitt
stillingsstørrelse
eks. 20%

X

1

Egne kurs i regi av Annet, oppgi hva
studieveiledere,
StudentiNord,
vitensk.ansatte og
universitetsledelse
1
Dersom vitensk.
ansatt – etter
avtale med
fakultetsledelse
inngår det i stilling

Annet, oppgi hva
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Spørsmål som fakultetene bes om å gi tilbakemelding på - StudentiNord 4
Spm Sett kryss på ønsket alternativ (flere kryss er mulig) – og sett tallet 1 på svaralternativet som
vurderes som aller viktigst å realisere
1
Hvilket formål bør ordningen ha?

2

Bli kjent, sosial
integrering og
motivasjon til å
fortsette studiene

Praktisk støtte og
struktur i
studiehverdagen

Faglig veiledning
og tilbakemelding

1

X

X

4

5

Samlingsbaserte
studenter

1
Hvilken varighet bør ordningen ha?
Første semester
(1 semester)

Første studieår
(2 semestre)

X

1

Heltidsstudenter

Deltidsstudenter Andre?

X
Hele studieløpet

Tilpasninger for
deltidsstudenter

Annet?

Hvem bør være mentor?
Erfaren student
Vitenskapelig
Administrativ
Ansatt i
Andre ?
ansatt
ansatt
StudentiNord
1
Hvordan bør opplæring av mentorene foregå, og hvem bør delta i opplæringen?
Egne kurs i regi av
studieveiledere,
StudentiNord og
universitetsledelse

6

Annet, oppgi
hva

Hvem ønsker dere at ordningen skal gjelde for?
Campusstudenter

3

Karriere- og
arbeidslivsforberedelse

Egne kurs i regi
av vitenskapelige
ansatte

x
x
Hvordan bør mentorene godtgjøres?
Dersom student lønn etter antall
timer inntil angitt
maksgrense

Dersom student lønn i angitt
stillingsstørrelse
eks. 20%

X

1

Egne kurs i regi av Annet, oppgi hva
studieveiledere,
StudentiNord,
vitensk.ansatte og
universitetsledelse
1
Dersom vitensk.
ansatt – etter
avtale med
fakultetsledelse
inngår det i stilling

Annet, oppgi hva
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Spørsmål som fakultetene bes om å gi tilbakemelding på – mottatte svar pr 26.11.209
Spm Sett kryss på ønsket alternativ (flere kryss er mulig) – og sett tallet 1 på svaralternativet som
vurderes som aller viktigst å realisere
1

2

Hvilket formål bør ordningen ha?
Bli kjent, sosial
Praktisk støtte og
integrering og
struktur i
motivasjon til å
studiehverdagen
fortsette studiene
FBA
FBA
1 FLU
FLU
1 FHS
FSH
HHN
HHN
1 StudentiNord-3+4 StudentiNordStudentiNord-1+2
2+3+4

Karriere- og
arbeidslivsforberedelse

FBA
2 FLU
FSH (master)
HHN
StudentiNord1+2+3+4

Annet, oppgi hva

StudentiNord-2;
Psykososiale
problemstillinger

Hvem ønsker dere at ordningen skal gjelde for?
Campusstudenter
FBA
FLU
FSH
1 StudentiNord-3+4
StudentiNord-2

3

Faglig veiledning
og tilbakemelding

Samlingsbaserte
studenter
FBA
FLU
FSH
StudentiNord-2

Heltidsstudenter

Deltidsstudenter Andre?

FBA
1 FLU
1 FSH
2 HHN
StudentiNord1+2+3+4

FBA
FLU
FSH
StudentiNord-2

HHN: alle

Hele studieløpet

Tilpasninger for
deltidsstudenter
FLU
FSH

Annet?

Hvilken varighet bør ordningen ha?
Første semester
(1 semester)

Første studieår
(2 semestre)

FBA
FLU
StudentiNord-3+4

FBA
1 FLU
1 FSH
HHN
1 StudentiNord-3+4
StudentiNord-1+2
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4

Hvem bør være mentor?
Erfaren student
Vitenskapelig ansatt Administrativ
ansatt
FBA
FSH
1 FLU
StudentiNord-1
StudentiNord-2: om
1 FSH
fag
HHN
1 StudentiNord1+3+4

Ansatt i
StudentiNord
2 FLU
FSH
StudentiNord-2:
om psykososialt
arbeid

Andre ?
FBA: SI-pass
leder
FSH: alumni
StudentiNord-2:
prakisveiledere

5

Hvordan bør opplæring av mentorene foregå, og hvem bør delta i opplæringen?
Egne kurs i regi av
Egne kurs i regi av
Egne kurs i regi av Annet, oppgi hva
studieveiledere,
vitenskapelige
studieveiledere,
StudentiNord og
ansatte
StudentiNord,
universitetsledelse
vitensk.ansatte og
universitetsledelse
1 FLU
FSH
FLU
FBA:
• Organisert fra Nord sentralt.
1 FSH
StudentiNord-3+4
HHN
• Felles opplæring for alle
StudentiNord-3+4
1 StudentiNordmentorer.
3+4
•
SI-pass metodikk.
StudentiNord-1+2
HHN: eksterne

6

Hvordan bør mentorene godtgjøres?
Dersom student lønn etter antall
timer inntil angitt
maksgrense

Dersom student lønn i angitt
stillingsstørrelse
eks. 20%

FBA
FLU
HHN
StudentiNord-1+3+4

FLU: 0-10%
FSH: Student får
lønn eller ulønnet,
men da som annen
dokumentasjon til
CV og/eller
studiepoeng.
1 StudentiNord-3+4

Dersom vitensk.
ansatt – etter
avtale med
fakultetsledelse
inngår det i stilling
FBA: dersom
ansatt - inngår det
i stilling

Annet, oppgi hva

FBA: Bør være faktortillegg for
forberedelse. For vit.ansatte må
mentorjobben inngå i stilling/
arbeidsplan.

StudentiNord-1
FSH: Vitenskapelig annsatt, inngår i
arbeidsplan, lønn etter antall timer.
Alumni godtgjøres etter antall
timer.
StudentiNord-2:
Vanskelig å svare, da ansatte
allerede har lønn. Avlønning av
studenter kan ha utilsiktede
virkninger, som at de velger å
fortsette en involvering i en sak, der
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det er åpenbart at den burde vært
overført til et mer profesjonelt nivå.
VALG AV MODELL FOR VIDERE ARBEID:

FBA: modell 1 – alle førsteårsstudenter på gradsprogrammer (student er mentor)
FLU: modell 1 – alle førsteårsstudenter på gradsprogrammer (student er mentor)
FSH: modell 1 – alle førsteårsstudenter på gradsprogrammer (student er mentor)
HHN: modell 1 – alle førsteårsstudenter på gradsprogrammer (student er mentor)
FSV: modell hvor målgruppen er studenter med spesifikke behov for en mentor (jfr NTNU
modell to grupper; studenter med utdanningsstøtte fra NAV (NAV mentor tilskudd) og studenter som
studierådgiver/tilretteleggingsrådgiver mener har behov for mentor)
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STYREVEDTAK I NOKUT - TILSYN MED DET SYSTEMATISKE
KVALITETSARBEIDET VED NORD UNIVERSITET (INFORMASJON TIL SENTRALT
UU)
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.
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Sammendrag
NOKUTs styre har vedtatt at det systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord universitet er
tilfredsstillende, i tråd med tilrådingen til den sakkyndige NOKUT-komiteen.

Saksframstilling
Bakgrunn
Denne orienteringssaken blir også lagt fram for universitetsstyret på kommende møte 11. desember
2019. Saken blir der presentert med følgende innstilling til vedtak og deretter øvrig informasjon gitt i
saken;
NOKUT-styrets positive vedtak vedrørende tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved
Nord universitet tas til etterretning. NOKUT-komiteens råd om ytterligere forbedringer tas
med i arbeidet med videre utvikling av kvalitetssystemet.
Nord universitet ble sammen med tre andre utdanningsinstitusjoner valgt ut av NOKUT til å
gjennomgå et tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet våren 2019. Dokumentasjon fra Nord
universitet ble sendt inn medio februar i år. Sakkyndig komite besøkte universitetet i mai. Komiteens
rapport ga tilråding om godkjenning av kvalitetsarbeidet ved Nord universitet. 25. oktober i år vedtok
NOKUT-styret følgende:
«Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord universitet er tilfredsstillende. Alle krav i
studietilsynsforskriften § 4-1, studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) og universitets- og høyskoleloven §§
1-6 og 4-3 (4) er oppfylt.»
Se vedlagt brev fra NOKUT av 7. november i år med vedlagt rapport fra sakkyndig komite.
Sakkyndig komite ga råd om forbedringer i et vedlegg til sin rapport. Disse er nå trukket inn i arbeidet
med å forbedre kvalitetsarbeidet.

Vedlegg:
Brev fra NOKUT 07.11.2019 med vedlagt rapport fra sakkyndig komite.

618-7 Styrevedtak i NOKUT - Tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord universitet (informasjon til sentralt UU) : NOKUT brev 07.11.2019 - Tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord universitet oversendelse av styrevedtak

Nord universitet
Postboks 1490
8049 BODØ

Saksbehandler: Ingvil Urdal
Vår ref: 18/06842-27
Vår dato: 07.11.2019
Deres ref:
Deres dato:

Tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord universitet – oversendelse av
styrevedtak
Vedlagt er rapport fra tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord universitet. Tilsynsrapporten ble
lagt frem for NOKUTs styre 25. oktober 2019.
Styret fattet følgende vedtak:
Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord universitet er tilfredsstillende. Alle krav i studietilsynsforskriften § 4-1,
studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) og universitets- og høyskoleloven §§ 1-6 og 4-3 (4) er oppfylt.
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NOKUT fører tilsyn med kvaliteten i høyere utdanning og skal bidra til kvalitetsutvikling ved institusjonene.
Dette gjør vi blant annet gjennom å føre tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid. Alle norske
universiteter og høyskoler er pålagt å ha dokumenterte interne systemer for kvalitetssikring av utdanningen.
Institusjonens kvalitetsarbeid skal gi institusjonen tilstrekkelig kunnskap for å kunne vurdere kvaliteten i
egne studietilbud. Resultatene fra kvalitetsarbeidet skal avdekke eventuell sviktende kvalitet i
studietilbudene og bidra til kontinuerlige forbedringer.
Det skal ikke gå mer enn åtte år mellom hvert tilsyn med en institusjons systematiske kvalitetsarbeid.
Institusjonene blir varslet om tilsynet minst seks måneder før tilsynet starter.

Institusjon:

Nord universitet

Sakkyndige:

Frode Eika Sandnes (komitéleder)
Geir Egil Dahle Øien
Birgitte Ashorn Quelle
Christina Eide

NOKUTs saksnummer

18/06842
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Forord
Denne tilsynsrapporten består av to deler. Del 1 inneholder rapporten fra den sakkyndige komiteen og del 2
inneholder Nord universitet sin uttalelse til den sakkyndige rapporten. Begge disse dokumentene var grunnlaget
for behandlingen i NOKUTs styre 25. oktober 2019, hvor følgende vedtak ble fattet:
Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord universitet er tilfredsstillende. Alle krav i studietilsynsforskriften §
4-1, studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) og universitets- og høyskoleloven §§ 1-6 og 4-3 (4) er oppfylt.
Den sakkyndige komiteen hadde følgende sammensetning:





Frode Eika Sandnes, professor ved OsloMet – Storbyuniversitetet - komitéleder
Geir Egil Dahle Øien, professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Birgitte Ashorn Quelle, Sjef for ledelse og strategi ved VIA University College
Christina Eide, student ved Universitetet i Oslo

Den sakkyndige komiteen har vurdert det systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord universitet basert på skriftlig
dokumentasjon fra institusjonen og besøk ved institusjonen 8.-9. mai 2019. Komiteen leverte sin rapport 21. juni
2019.
Seniorrådgiver Ingvil Urdal og seniorrådgiver Kyrre Goksøyr har vært NOKUTs saksansvarlige i tilsynet.
NOKUT ønsker å takke den sakkyndige komiteen for vel utført arbeid. NOKUT vil også takke alle ansatte og
studenter ved Nord universitet som gjennom å dokumentere kvalitetsarbeidet, intervjuer med mer har bidratt til
komiteens arbeid.

Oslo, 25. oktober 2019

Terje Mørland

www.nokut.no
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1 Om tilsynet ved Nord universitet
Nord universitet ble 31. oktober 2018 bedt om å sende inn dokumentasjon om hvordan
kvalitetsarbeidet oppfyller gjeldende krav i lov og forskrifter. I tillegg til dokumentasjon av
kvalitetsarbeidet på institusjonsnivå, valgte NOKUT å føre tilsyn med kvalitetsarbeidet ved følgende
studietilbud:











Bachelor i naturforvaltning – studiested Steinkjer
Bachelor i nordområdestudier – studiested Bodø
Bachelor i sykepleie – studiested Levanger
Bachelor i økonomi og ledelse – studiested Steinkjer
Grunnskolelærerutdanning master 5-10 – studiested Bodø
Master i biovitenskap – studiested Bodø
Master i psykisk helsearbeid – studiested Namsos og Levanger
MBA Teknologiledelse – studiested Mo i Rana
Ph.d. i akvatisk biovitenskap – studiested Bodø
Ph.d. i sosiologi – studiested Bodø

Nord universitet sendte inn dokumentasjon til NOKUT 15. februar 2019.
NOKUT gjennomførte institusjonsbesøk 8. og 9. mai 2019. Den sakkyndige komiteen intervjuet da
representanter for universitetsstyret, institusjonens øverste ledelse/rektorat, dekaner og prodekaner,
studieprogramansvarlige, emneansvarlige og undervisere samt studenter med og uten tillitsverv på alle
gradsnivåer.
Vurderingene i tilsynsrapporten er basert på dokumentasjon som er mottatt fra institusjonen, intervjuer
og supplerende dokumentasjon. Oversikt over den skriftlige dokumentasjonen er tilgjengelig i
NOKUTs offentlige postjournal.
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2 Om Nord universitet og organisering av kvalitetsarbeidet
Om Nord universitet
Nord universitet (Nord) ble etablert 1. januar 2016 gjennom sammenslåingen av tidligere Universitetet
i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna. Universitetet har til sammen ni
studiesteder, som fordeler seg mellom Nordland og Trøndelag: Bodø, Levanger, Mo i Rana, Namsos,
Nesna, Sandnessjøen, Steinkjer, Stjørdal og Vesterålen.
Universitetsstyret er institusjonens øverste styringsorgan. Styret består av fem medlemmer som er
oppnevnt av Kunnskapsdepartementet (KD) samt til sammen fem medlemmer valgt blant de ansatte
ved Nord universitet, og tre studenter. Rektor er daglig leder for universitetets faglige og
administrative virksomhet, og rektors strategiske ledergruppe består av prorektor for utdanning,
prorektor for forskning og utvikling, direktør for økonomi og HR, direktør for digitalisering og
infrastruktur, deler av rektors stab samt dekanene ved hvert fakultet.
Universitetets faglige virksomhet er organisert i fem fakulteter: Fakultet for biovitenskap og
akvakultur (FBA), Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV), Handelshøgskolen, Fakultet for sykepleie
og helsevitenskap (FSH) og Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU). Fakultetene
ledes av hver sin dekan, og hvert fakultet er organisert med en prodekan for utdanning samt en
prodekan for forskning og utvikling.
Høsten 2018 ble det utlyst 44 bachelor- og 31 mastergradsprogrammer for opptak ved Nord
universitet. I tillegg har universitetet 4 doktorgradsprogrammer: ph.d. i akvatisk biovitenskap, ph.d. i
bedriftsøkonomi, ph.d. i sosiologi og ph.d. i studier av profesjonspraksis. Høsten 2018 hadde Nord
universitetet 11 435 registrerte studenter i DBH.

Organiseringen av kvalitetsarbeidet
Alle de tre fusjonerende institusjonene hadde kvalitetssikringssystemer som var godkjent av NOKUT
på fusjonstidspunktet (Universitetet i Nordland i 2012, Høgskolen i Nord-Trøndelag i 2013 og
Høgskolen i Nesna i 2014). Nord universitet reviderte sin kvalitetshåndbok våren 2018.
I beskrivelsen av kvalitetssystem for utdanningen ved Nord universitet går det frem hvordan
universitetet gjennom kvalitetsarbeidet skal sikre at utdanningene oppfyller alle krav i universitets- og
høyskoleloven, studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften, og det gis en overordnet
beskrivelse av struktur og ansvar i kvalitetsarbeidet. Universitetsstyret har det overordnede ansvaret
for kvalitetsarbeidet og kvalitetssystemet ved universitetet. Styret holdes oppdatert om
utdanningskvaliteten gjennom ulike orienteringer om det systematiske kvalitetsarbeidet, årlig rapport
om studietilbudenes kvalitet, fast rapportering om kompetanseutvikling i institusjonen, rapport om
opptak samt orientering om resultater fra Studiebarometeret, gjennomstrømning og studieportefølje.
Kvalitetssystemet omfatter også retningslinjer, prosessbeskrivelser, rutinebeskrivelser og årshjul
knyttet til de ulike områdene som inngår i kvalitetsarbeidet. For å sikre god styringsinformasjon til
ledelsen på alle nivåer, arbeider Nord for kontinuerlig vurdering og forbedring av kvalitetssystemet,
og dokumentene som inngår i kvalitetssystemet er i utgangspunktet kun gyldige i et år før de skal
revideres. I prosess‐ og rutinebeskrivelsene er det definert hvem som er ansvarlig for at kritiske
2
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prosesser er dokumentert og godkjent, og hvem som har det daglige ansvaret for området og årlig
revisjon av dokumentene.
Utvalgsstrukturen spiller en viktig rolle i universitetets systematiske kvalitetsarbeid. Studenter er
representert i alle utvalg, og det er utarbeidet egne mandater for alle utvalgene:


Utdanningsutvalget (UU) er rektors rådgivende organ i alle saker som angår
utdanningskvalitet, og skal sikre at kvalitetsarbeidet og kvalitetssikringssystemet følges opp
og videreutvikles på en god måte. Prorektor for utdanning er leder av UU, og i sentralt UU
sitter alle prodekaner for utdanning for å sikre at vedtak fra sentralt hold følges opp og
iverksettes på studieprogrammene. Representanter fra ulike enheter som UB, Internasjonalt
kontor og Studieavdelingen stiller i UU som observatører med talerett. Det finnes også lokale
utdanningsutvalg ved hvert fakultet med felles mandat, som har et særskilt ansvar for
kvalitetssikring og kontroll av fakultetets utdanningsvirksomhet. De fakultetsvise
utdanningsutvalgene har blant annet ansvar for å behandle nye studieplaner, foreløpig - og
endelig studieportefølje, evalueringer og kvalitetsrapporter.



Forskningsutvalget (FU) er et rådgivende organ for rektor i alle saker som angår forskning,
noe som også omfatter ph.d.-utdanningene. FU ledes av prorektor for forskning og er ellers
sammensatt av ansatte med ansvar for forskning ved fakultet og avdeling samt representanter
for ph.d.-studentene. Det finnes også lokale forskningsutvalg ved hvert fakultet. FSV har i
tillegg et eget doktorgradsutvalg, mens FLU og FSH har et felles doktorgradsutvalg for ph.d.en som de to fakultetene deler ansvaret for (ph.d. i studier av profesjonspraksis).



Internasjonalt utvalg (IU) skal gi råd til rektor om internasjonalisering innenfor alle
universitetets fagområder, og behandler saker som internasjonale studier og studentutveksling,
utvikling av samarbeidsavtaleporteføljen, og faglig/administrativ kompetansebygging og
mobilitet. Flere fakulteter har også etablert fakultetsvise internasjonale utvalg.



Læringsmiljøutvalget (LMU) skal gi råd til styret og ledelsen i saker knyttet til det fysiske,
psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske læringsmiljøet ved universitetet.
Utvalget er satt sammen med fem representanter fra studentene, fire representanter fra ansatte
(fagsiden, eiendom, IKT) og én fra Nord studentsamskipnad. LMU velger selv sin leder hvert
år, vekselvis prorektor for utdanning og en av studentenes representanter.

De fire ph.d.-programmene forvaltes av hvert sitt ansvarlige fakultet. Dekanene har delegert det
operative ansvaret for ph.d. til prodekan for forskning og utvikling ved fakultetet, og ansvaret for
kvalitetssikring av ph.d.-programmet ligger til fakultetets forskningsutvalg. Det er utarbeidet en felles
prosessbeskrivelse for utdanningskvalitet på ph.d.-nivå, som beskriver felleselementer i
kvalitetssikringen av ph.d.-utdanningen, inkludert arbeids- og ansvarsfordeling for kvalitetssikring og
forvaltning av utdanningen.
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3 Vurderinger og konklusjoner for de enkelte krav i § 4-1. Krav til det
systematiske kvalitetsarbeidet
Der det ikke er oppgitt noe annet, viser paragrafnummer til studietilsynsforskriften. Kravene i
studiekvalitetsforskriften som gjelder læringsmiljø og periodiske evalueringer vil hos ulike
institusjoner være naturlig å vurdere i tilknytning til ulike krav i studietilsynsforskriften. Det er i
vurderingene tydelig markert hvor de ulike kravene er omtalt.

§ 4-1 (1)

Forankring i strategi og dekking av vesentlige områder for kvaliteten
på studentenes læringsutbytte

Institusjonens kvalitetsarbeid skal være forankret i en strategi og dekke alle vesentlige områder
av betydning for kvaliteten på studentenes læringsutbytte.
Vurderinger
Kvalitetsarbeidet ved Nord universitet er tydelig forankret i universitetets overordnede strategi,
Strategi 2020. Strategien er operasjonalisert i et grundig dokumentert kvalitetssystem, som forholder
seg aktivt til de formelle kravene som KD og NOKUT stiller til utdanningskvalitet. Det er videre en
klar sammenheng mellom ulike strategiområder, og alle delstrategier henger tydelig sammen med den
helhetlige strategien.
Én av fire prioriterte målsetninger som er fremhevet i Strategi 2020 er å «styrke det systematiske
kvalitetsarbeidet i utdanning og utvikle studieporteføljen tilpasset faglige strategier». Strategien
inneholder seks strategiske mål og tiltak knyttet til hvert av strategiområdene forskning, utdanning,
samfunns- og næringsliv samt utvikling av organisasjon og ledelse. Dette omfatter blant annet å øke
andelen førstekompetanse, å ta ut kompetanseplanens effekt i undervisningen, konsentrasjon av
studieporteføljen, videreutvikling av profesjonsstudiene samt økning i gjennomstrømning,
internasjonalisering og kvalitet i utdanningene. Under strategiområdet utdanning går det også eksplisitt
frem at Nord skal utvikle og implementere et nytt kvalitetssikringssystem for utdanning, implementere
«bedre systematikk og arbeidsflyt i kvalitetsarbeidet», og at det er et prioritert arbeid å styrke
kvalitetsarbeidet på ph.d.-nivå.
Nords utviklingsavtale med KD inneholder fem utviklingsmål som skal realiseres innen 2020.
Utviklingsmålene er knyttet til 1) kompetanseutvikling, 2) utdanningskvalitet og studieportefølje, 3)
lærerutdanning, 4) faglig profil, samt 5) studiestedsstruktur, campusutvikling og digitalisering. Her
går det også eksplisitt frem at Nord vil styrke utdanningskvaliteten med grunnlag i et systematisk
akkrediterings- og kvalitetsarbeid.
Nord universitet har innført fakultetsvise handlingsplaner som skal implementere og operasjonalisere
Strategi 2020 og sikre en tett kobling mellom universitetets overordnete strategi og fakultetenes
målstruktur. I handlingsplanene beskrives prioriterte styrker, ambisjoner og hovedmål ved hvert enkelt
fakultet i perioden frem mot 2020, samt særlige utfordringer knyttet til hvert av strategiområdene.
Handlingsplanene viser prioriterte aktiviteter ved fakultetet, med tidsplan og til dels også med oversikt
over ansvarsfordeling. Kvalitetsaspektet er tydelig i handlingsplanene: Styrking av kvaliteten i
4
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studietilbudene, styrking av fagmiljøene og styrking av det systematiske kvalitetsarbeidet er definert
som prioriterte mål i disse planene ved alle fakultetene. Universitetet har også fulgt opp strategien og
utviklingsavtalen gjennom en egen handlingsplan for forskning og økt forskningsproduksjon.
Komiteen anser at kvalitetsarbeidet ved Nord universitet dekker alle vesentlige områder av betydning
for kvaliteten på studentenes læringsutbytte, og at Nord systematisk bruker læringsutbyttebeskrivelser
som et verktøy for vurdering av kvalitet. Universitetet gjennomfører årlig revisjon av sine
studieplaner, blant annet for å sikre samsvar mellom læringsutbytte på emner og læringsutbyttet for
studietilbudet som helhet, samt for å sikre at det benyttes egnede vurderingsformer for undervisning
og læringsutbyttebeskrivelser. Nord har utarbeidet to delstrategier som skal understøtte målene i
Strategi 2020, for henholdsvis internasjonalisering og digitalisering, som skal ivareta spesielle
områder rundt studentenes læringsutbytte.
Både i dokumentasjonen og intervjuene trekkes internasjonalisering frem som et klart
forbedringspunkt ved Nord universitet. Universitetet arbeider systematisk for å styrke den
internasjonale dimensjonen i studentenes utdanning, og har blant annet nylig etablert egne
internasjonale utvalg ved fakultetene. De strategiske målene for internasjonalisering legger vekt på
blant annet økt internasjonalt forskningssamarbeid, flere relevante partnerskapsavtaler, integrering av
internasjonale studenter og bedre tilrettelegging for studentutveksling. Det er derimot mindre tydelig
for komiteen hvordan den internasjonale dimensjonen skal ivaretas på campus for de studentene som
ikke reiser på utveksling, og vi anbefaler at universitetet også ivaretar dette perspektivet i sitt videre
arbeid med internasjonalisering.
I universitetets delstrategi for digitalisering beskrives flere mål og virkemidler for å forbedre kvalitet
og effektivitet i forskning og utdanning gjennom digitalisering. Ved flercampus-institusjoner med stor
geografisk spredning mellom studiestedene, og hvor det tilbys flere nettstøttede studier, er det særlig
viktig å arbeide systematisk for å sikre god kvalitet i digitalisering av utdanningen. Nord universitet
har en egen støtteenhet for e-læring, som samarbeider med undervisere og studieprogramutviklere om
hvordan man kan bruke teknologi mest pedagogisk i spesifikke emner. Komiteen opplever likevel at
universitetet kan arbeide videre med å utvikle og forbedre teknologiske og didaktiske virkemidler,
samt å styrke det systematiske arbeidet med kompetanseheving for undervisere i bruk av slike
virkemidler, for å øke studentenes læringsutbytte og gi adgang til fagmiljøer på tvers av studiesteder.
Profesjonsutdanninger og praksisnære studier er en sentral del av Nords studieportefølje, noe som
stiller krav til universitetets systematiske arbeid for å sikre god kvalitet i praksisdelen av studier som
har praksis. Intervjuer med ledelsen på forskjellige nivåer, samt intervjuer med ansatte og studenter,
viser at Nord har flere mekanismer for å sikre dette. Praksistunge studietilbud har jevnlig og tett
kontakt med praksisfeltet, blant annet i form av formelle samarbeidsavtaler, representasjon fra
praksisfeltet i studieprogramråd, og praksisforberedende dager. Universitetet benytter folk fra
praksisfeltet både som sensorer og undervisere, og utdanner praksisveilederne slik at de blir
kompetente veiledere. I tillegg inngår evaluering av praksis fra ulike kilder i det systematiske
kvalitetsarbeidet. Selv om det kom klart frem i intervjuene at Nord har flere verktøy for å sikre god
kvalitet i studentenes praksis, mener komiteen at systematikken i dette arbeidet med fordel kunne ha
kommet enda tydeligere frem i det dokumenterte og formelle kvalitetssystemet og i rammeverket for
det systematiske kvalitetsarbeidet.
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Konklusjon
Kravene i § 4-1 (1) er oppfylt.
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§ 4-1 (2)

Forankring i styre og ledelse og fremming av kvalitetskultur

Kvalitetsarbeidet skal være forankret i institusjonens styre og ledelse på alle nivåer.
Institusjonen skal gjennom kvalitetsarbeidet bidra til å fremme en kvalitetskultur blant ansatte
og studenter.
I dette kapittelet ligger også en vurdering av kravet i universitets- og høyskoleloven til kobling mellom
arbeid med læringsmiljø og kvalitetsarbeid:
§ 4-3. Læringsmiljø
(4) Institusjonens arbeid med læringsmiljøet skal dokumenteres og inngå som en del av
institusjonens interne system for kvalitetssikring etter § 1-6.
Vurderinger
Forankring av kvalitetsarbeidet
Nord universitet dokumenterer god forankring av kvalitetssystemet og kvalitetsarbeidet i
universitetsstyret og i institusjonens ledelse på alle nivåer, og det er god sammenheng i oppbygningen
av systemet mellom institusjonen sentralt og i tilpasningen ved det enkelte fakultet. Tydelige
rektorvedtak formaliserer strukturer, mandater og prosesser. Videre får universitetets styre jevnlig,
bred og betimelig rapportering om utdanningenes kvalitet gjennom det systematiske kvalitetsarbeidet.
Nord har utarbeidet tydelige rollebeskrivelser som viser ansvarsfordelingen blant ulike roller og
funksjoner i kvalitetsarbeidet, samt rapporteringslinjene mellom de ulike nivåene. Både ledelsen og de
ansatte ga i intervjuene uttrykk for at det er lagt ned et stort arbeid for å forankre og skape eierskap til
disse rollebeskrivelsene, og komiteen opplever at det er høy grad av forståelse for roller og ansvar i
kvalitetssystemet blant de ansatte på ulike nivåer. Oversikt over roller og ansvar i kvalitetsarbeidet
ligger også lett tilgjengelig på universitetets nettsider.
Sentrale og lokale utdanningsutvalg er sentrale omdreiningspunkter i diskusjoner om
utdanningskvalitet, og spiller en viktig rolle både for forankring og gjennomføring av det systematiske
kvalitetsarbeidet. Prodekanene for utdanning leder utdanningsutvalgene ved fakultetene og sitter også i
det sentrale utdanningsutvalget, noe som sikrer god forankring av kvalitetsarbeidet og overbevisende
informasjonsflyt om utdanningskvalitet på tvers av institusjonen. Det er også etablert sentrale fora og
dialogmøter for studietilbud på alle gradsnivåer.
Utdanningsvirksomheten ved Nord er fordelt mellom ni campuser over store avstander, og med
varierende antall studenter, og ulik størrelse på studieportefølje og fagmiljø. Det stiller også krav til
forankring av kvalitetsarbeidet på tvers av studiesteder. Universitetet trekker frem at det byr på
utfordringer å lede og samkjøre utdanninger som er spredt geografisk, hvor ansatte på tvers av flere
studiesteder skal håndtere utviklingsoppgaver parallelt med daglig drift. Fakultet for sykepleie og
helsevitenskap (FSH), som er spredt over syv studiesteder, påpeker i fakultetsrapporten for FSH 20172018 at de større campusene har «markant bedre inntakskvalitet, resultater og gjennomstrømming»
enn de mindre campusene, selv om samme studiemodell ligger til grunn. Fakultetet peker også på at
det kan være utfordrende å få oversikt over kvalitetsutfordringer og sette inn nødvendige tiltak lokalt,
og at de derfor arbeider for å sikre likeverdige rammer rundt studietilbudene på tvers av studiesteder.
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Behovet for samordning og arbeid for å sikre likeverdig kvalitet på tvers av studiesteder løftes frem i
flere av fakultetenes rapporter til styret, og dette ble også trukket frem under institusjonsbesøket som
et prioritert arbeid. Universitetet peker på at de har tatt flere grep for å oppnå likeverdig kvalitet i
studietilbudene på tvers av studiesteder. Blant annet har de etablert faste lærermøter og programråd
hvor utdanningskvalitet er fast tema, og universitetet har samkjørt flere studieplaner på tvers av ulike
studiesteder. Utdanningsutvalgene ved hvert fakultet er sammensatt med representanter fra alle
studiesteder, noe som sikrer god dialog og koordinering på tvers av fakultetet. I universitetets
årsrapport for 2017-2018 går det frem at universitetet i 2017 har lagt stor vekt på «å utvikle felles
rutiner og praksiser i hele virksomheten, og å sikre lik praktisering og oppfølging av disse på tvers av
geografiske avstander og organisatoriske enheter.» Det kom også tydelig frem under
institusjonsbesøket at fagmiljøene som er knyttet til et studietilbud har tett kontakt på tvers av
studiesteder, gjennom tett samarbeid om undervisning, vurdering og forskning, og faste møtearenaer.
For å fremme samarbeid og faglig utvikling og synergier på tvers av de tidligere institusjonene, er de
faglige enhetene organisert på tvers av studiesteder. Ved grunnskolelærerutdanningen, som tilbys i
Bodø, Nesna og Levanger, er for eksempel de faglige enhetene organisert under én faggruppeleder.
Faggruppene er videre organisert med storseksjoner på tvers av studiestedene, og hvert studiested er i
tillegg inndelt i egne emneseksjoner. Ved Handelshøgskolen er det opprettet en rolle som
studiestedskoordinator i Mo i Rana og Steinkjer, hvor ledelsen ikke er stedlig representert. Disse
koordinatorene skal fungere som et bindeledd mellom studiested og fakultetsledelse, og skal bidra til å
utvikle studiestedet. Studiestedskoordinatorene sitter også i det lokale utdanningsutvalget for å bidra
til å bygge en felles kultur på tvers av de ulike studiestedene.
Studieprogramansvarlig (SPA) har det daglige ansvaret for studietilbudene, og spiller en viktig rolle
for forankring av kvalitetsarbeidet på studietilbudsnivå. SPA skal blant annet sikre samhandling og
arbeidsflyt i kvalitetsarbeidet rundt studietilbudet, og skal være en pådriver i det systematiske
kvalitetsarbeidet. SPA har et omfattende mandat, og komiteen oppfatter at det er behov for å arbeide
videre med SPAenes forståelse av rollen og ansvaret. Videre er det viktig at universitetet sikrer at de
som innehar denne rollen får tilstrekkelig støtte og opplæring, slik at de blir godt rustet til å bekle sin
funksjon for å sikre kvalitetsutvikling og forbedring av studietilbudene.
Kvalitetskultur
Nord universitet skriver i redegjørelsen til NOKUT at det har vært et prioritert arbeid gjennom
fusjonen å utvikle og implementere felles rutiner og en mer enhetlig kvalitetskultur. Som del av dette
arbeidet peker universitetet på betydningen av felles informasjon og opplæring i roller og
ansvarsområder, og at dette er noe det arbeides med på tvers av institusjonen. Nord har beskrevet og
dokumentert mange og varierte tiltak for å stimulere til kvalitetskultur blant ansatte, og i noen grad
også blant studentene.
Universitetet har etablert flere felles møteplasser og fora for å diskutere utdanningskvalitet, blant annet
for å bidra til en felles kvalitetskultur blant de ansatte. For eksempel har Studieavdelingen de siste tre
årene arrangert et eget utdanningsseminar for studieprogramansvarlige, med utdanningskvalitet på
programmet. Handelshøgskolen arrangerer halvårlige tematiske samlinger om utdanningskvalitet for
alle undervisere på grunnstudiene, som en arena for koordinering av undervisning på tvers av
studiesteder. Det arrangeres også seminarer samt uformelle møter og samlinger gjennom året om
aktuelle saker knyttet til drift og utvikling av utdanningen, og kvalitetsarbeid er tema i ulike lederfora.
Videre holder fakultetene lærermøter hvor kvaliteten i studietilbudene er tema, for å sikre likeverdig
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kvalitet i studietilbud på tvers av studiesteder. Sakskart fra diverse møter viser at kvalitetsarbeid og
utdanningskvalitet står jevnlig på agendaen.
En arbeidsgruppe nedsatt av universitetet leverte 27. november 2018 forslag til etablering og
organisering av en meritteringsordning for fremragende undervisere. Arbeidsgruppen anbefaler at
universitetet etablerer en meritteringsordning i løpet av vårsemesteret 2019, som «skal styrke
verdsettingen av arbeid med undervisning og studier, og bidra til å utvikle en sterk kultur for
undervisnings- og studiekvalitet ved Nord universitet.» Siden 2016 har Nord universitet også vært
partner i to sentre for fremragende utdanning, begge i samarbeid med NTNU: Engage - Centre for
Engaged Education through Entrepreneurship og EXcITEd - Excellent IT Education.
Det tar tid å skape en felles kultur ved en fusjonert institusjon, på tvers av strukturer og kulturer fra de
tidligere institusjonene, og på tvers av ulike studiesteder. Selv om komiteen ikke oppfatter at det er én
omforent forståelse av kvalitetskultur ved Nord universitet, er det tydelig at utdanningskvalitet og
kvalitetsarbeid står høyt på agendaen for alle de som er involvert i utdanning ved universitetet. Nord
har tydelige ambisjoner om kvalitet og en klar vilje til forbedring, som reflekteres både i strategiske
dokumenter og gjennom komiteens samtaler med universitetets ledelse, ansatte og studenter.
Komiteen oppfatter at ledelsen har valgt å implementere kvalitetssystemet trinnvis for å sikre god
forankring og eierskap til systemet, og mener at universitetet har kommet langt på de tre årene som har
gått siden fusjonen.
Både ledelse, ansatte og studenter forteller om lave terskler for å melde fra om avvik og
forbedringspunkter, og at det foregår et utstrakt uformelt kvalitetsarbeid i form av en kontinuerlig
dialog om kvalitet i fagmiljøene samt mellom studenter og undervisere. Det trekkes imidlertid frem fra
flere hold både i dokumentasjonen og i intervjuer at universitetet bør styrke den skriftlige
dokumentasjonen av resultater i kvalitetsarbeidet, samt dokumentasjon av tiltak og oppfølging av
iverksatte tiltak, på laveste operative nivå. Dette blant annet for mer systematisk å sikre historikk og
sporbarhet i kvalitetsarbeidet. Se også vår vurdering om bruk av kunnskap i kvalitetsarbeidet under §
4-1 (5).
Nord universitet arbeider målrettet for å øke omfang og kvalitet i forskningen, samt for å heve
fagmiljøenes kompetanse, blant annet gjennom ulike mål og tiltak som er beskrevet i Handlingsplan
for forskning og økt forskningsproduksjon for perioden 2019-2023 og i Kompetanseplan 2017-2018.
Bedre forskning og sterkere fagmiljøer vil også kunne bidra til å øke kvaliteten i den forskningsbaserte
utdanningen. Komiteen har likevel inntrykk av at det er en oppfatning blant enkelte studenter om at
sterk prioritering av forskning i noen grad kan komme til å gå på bekostning av ressurser til og
oppmerksomhet på undervisningen. Vi ser ingen indikasjoner på at undervisningen og
utdanningskvaliteten nedprioriteres til fordel for forskning. Som vår vurdering av kvalitetskulturen ved
Nord viser, ser vi tvert imot at utdanningskvalitet og det å sikre god undervisning til studentene står
høyt på agendaen ved Nord universitet. Komiteen vil likevel oppfordre universitetet til å fortsette å ha
oppmerksomhet på hvordan satsningen på forskning kan brukes til å styrke kvaliteten i utdanningen,
blant annet ved å bruke forskningsprosjekter inn i undervisningen og ved å involvere studenter i
pågående forskningsprosjekter. Videre anbefaler vi at Nord arbeider for å sikre god kunnskapsdeling
med studentene om hvordan satsningen på forskning og fagmiljø også skal bidra til å heve kvaliteten i
studentenes utdanning.
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Studentmedvirkning
Det ble etablert et felles studentparlament for Nord universitet 1. januar 2018, som det øverste
demokratiske organet for alle studenter ved universitetet. Studentorganisasjonen Nord er organisert
med fire autonome organisasjoner: Et overordnet studentorgan i tillegg til én studentorganisasjon for
hver av de tre regionene: Bodø, Helgeland og Trøndelag. Studentorganisasjonen i Helgeland var per
juni 2019 ennå ikke opprettet, men leder av Rana studentråd fungerer som regionleder for Helgeland.
Hver klasse har også egne studenttillitsvalgte.
Studentene ved Nord er representert i alle sentrale råd og utvalg som spiller en definert rolle i
universitetets kvalitetsarbeid. Institusjonsledelsen har regelmessige samarbeidsmøter med
studentparlamentet, og det gjennomføres årlige møter mellom studieprogramansvarlige og tillitsvalgte
studenter hvor studentene kan komme med innspill til studieplaner og emner. Noen av fakultetene har
også etablert studieprogramråd hvor studenter er representert sammen med representanter fra
arbeidslivet og andre utdanningsinstitusjoner. Studenter og tillitsvalgte gir også uttrykk for at de
opplever å bli sett og hørt av universitets ledelse i saker som angår dem, og at de ser at
tilbakemeldinger fra studenter om utdanningskvalitet leder til iverksetting av relevante tiltak.
Universitetet har en egen nettside hvor studentene finner informasjon om hvordan de kan delta og
påvirke i kvalitetsarbeidet. Her finnes informasjon om hvor studenter er representert i
kvalitetsarbeidet, hvem de kan kontakte for å komme med innspill og hvilke ulike kanaler studentene
kan benytte for å gi sine tilbakemeldinger. Videre ligger det her beskrivelse av hvordan evalueringer
og tilbakemeldinger fra studenter følges opp samt hvor studentene kan finne resultater fra
kvalitetsarbeidet. På nettsidene kan studentene også finne sakslister og møtereferater fra ulike råd og
utvalg, i tillegg til sentrale og fakultetsvise kvalitetsrapporter. Emneansvarlig, som har ansvar for
gjennomføring av emneevalueringer, skal også informere studentene både om hva som gjøres på
bakgrunn av evalueringene, og eventuelt hva som ikke følges opp med tiltak og hvorfor. På tross av
dette opplever både studenter og tillitsvalgte at informasjonsflyten og den systematiske
kunnskapsdelingen, både om hvilke kanaler som finnes for å gi tilbakemeldinger og hvordan slike
tilbakemeldinger blir fulgt opp, fortsatt kan forbedres. Det gjelder også informasjonsflyten om hvilke
konsekvenser pågående endringer ved universitetet kan få for den enkelte student.
Universitetet oppgir at det har vært utfordrende å få på plass et godt fungerende studentdemokrati etter
fusjonen. I Studiebarometeret for 2017 er spørsmål om «studentenes mulighet for å påvirke innhold og
opplegg i studieprogrammet» og «hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp» de
indikatorene som kommer dårligst ut blant studentene ved Nord universitet (2,9 for hvert av
spørsmålene). I universitetets rapport om resultater fra Studiebarometeret trekkes det også frem at en
stor andel studenter svarer «vet ikke» på spørsmål om hvordan det lokale studentdemokratiet fungerer.
I rapporten pekes det på som en mulig forklaring at studentparlamentet er nyetablert, og at «det kan
hende at studentene ikke kjenner til det lokale studentdemokratiet, eller til arbeidet det lokale
studentdemokratiet gjør». Under intervjuene kom det også frem at det er vanskelig å få den brede
studentmassen til å engasjere seg i studentpolitikk, spesielt blant studenter med mye obligatorisk
undervisning og mye praksis, og særlig ved de mindre studiestedene.
Universitetet og samskipnaden har satt i gang flere tiltak for å styrke studentdemokratiet ved Nord.
Spesielt prioritert har det vært å styrke opplæringen av studenttillitsvalgte i råd og utvalg, og det ble
nedsatt en arbeidsgruppe våren 2018 for å utarbeide et forslag til et eget opplæringsprogram for
studenttillitsvalgte. Videre ønsker universitetet å formalisere prosesser og rutiner for valg av
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tillitsvalgte studenter. LMU behandlet forslag om en slik prosessbeskrivelse 6. desember 2018, og
stilte seg bak forslaget.
Det er universitetets ansvar å legge forholdene til rette slik at studentorganene kan drive sitt arbeid på
en tilfredsstillende måte. Samtidig har studentorganet et selvstendig ansvar for hvordan de drifter
studentorganisasjonen for å ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter.
Komiteen anser de tiltakene universitetet har satt i gang som fornuftige, og tror at de kan bidra til å
styrke studentorganet ved Nord når tiltakene får tid til å virke. Samtidig ser vi at det kan ta tid å løse
de utfordringene studentorganet står i, og at det kan være behov for vurdering av ytterligere tiltak for å
styrke studentdemokratiet. Komiteen anbefaler at universitetet i dialog med studentene gjennomgår
sine ordninger for tilrettelegging av at studentorganet fungerer godt på tvers av alle studiesteder.
Videre anbefaler vi at universitetet i samarbeid med studentorganet finner frem til hvordan de best kan
sikre god kunnskapsoverføring mellom gamle og nye studenttillitsvalgte, og at de arbeider for å
forbedre informasjonsflyten mellom universitetets ledelse og studenter med og uten tillitsverv.
Ph.d.-nivå
Ph.d.-studenter er representert i forskningsutvalgene sentralt og ved hvert fakultet, og i tillegg
oppnevnes det tillitsvalgte for studentene ved hvert ph.d.-program. Flere fakulteter har også
formalisert faste månedlige dialogmøter for stipendiater, veiledere og ledelsen ved fakultetet eller
programmet. I intervjuene trekkes disse dialogmøtene frem som den viktigste arenaen for oppfølging
av innspill til utvikling og forbedring av ph.d.-programmet. Diskusjoner og forslag til tiltak i møtene
referatføres. Ph.d.-studentene opplever at det er en åpen og god dialog om utdanningskvalitet, og at
studentene får gehør for sine innspill og ser at disse fører til tiltak for forbedring. Stipendiatene har
også årlige medarbeidersamtaler med faggruppeleder.
Læringsmiljø
Nord Universitet har de pålagte formelle strukturene på plass for ivaretakelse av læringsmiljøet. Det er
universitetsstyret som har det overordnede ansvaret for å sikre et godt læringsmiljø, mens
Læringsmiljøutvalget (LMU) skal bidra til at styret kan ivareta dette ansvaret, blant annet gjennom
direkte rapportering til styret. LMU har eget mandat og en handlingsplan for tiltak, med beskrivelse av
ansvar og frister i utvalgets arbeid for godt læringsmiljø innenfor dimensjonene fysisk, psykososialt,
organisatorisk, digitalt og pedagogisk læringsmiljø. Arbeidet med læringsmiljø ved Nord omfatter slik
komiteen ser det alle relevante dimensjoner av begrepet, og komiteen opplever at LMUs ansvar for
læringsmiljøet og hvordan dette følges opp i praksis står høyt på agendaen ved universitetet.
Nord har lagt ved årsrapport for LMU samt en oversikt over alle saker som utvalget har behandlet
siden 2016. Alle sakspapirer og protokoller fra LMU er tilgjengelige på universitetets nettsider. LMUs
oppgaver retter seg mot studenter på bachelor- og masternivå, mens HR-avdelingen og fakultetene er
ansvarlige for å sikre at ph.d.-studentenes læringsmiljø oppfyller krav i arbeidsmiljøloven.
Nord universitet etablerte studentombud i 2018, som skal gi studentene råd og hjelp om spørsmål
knyttet til deres studiesituasjon.
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Konklusjon
Kravene i § 4-1 (2) er oppfylt.
Kravet i universitets- og høyskoleloven § 4-3 (4) er oppfylt.
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§ 4-1 (3)

Ordninger for systematisk kontroll av forskriftskrav

Institusjonen skal ha ordninger for å systematisk kontrollere at alle studietilbud tilfredsstiller
kravene i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning § 3-1 til § 3-4 og kapittel 2 i denne forskrift.
I dette kapittelet ligger også en vurdering av kravet i studiekvalitetsforskriften om periodiske
evalueringer av studietilbudene:
§ 2-1. Krav til systematisk kvalitetsarbeid
(2) Institusjonene skal gjennomføre periodiske evalueringer av studietilbudene sine. Representanter
fra arbeids- eller samfunnsliv, studenter og eksterne sakkyndige, som er relevante for studietilbudet,
skal bidra i evalueringene. Evalueringsresultatene skal være offentlige.
Vurderinger
Nord universitet har utarbeidet tydelige rutiner for å kontrollere at studietilbudene og fagmiljøene
tilfredsstiller kravene i lov og forskrifter, gjennom egne retningslinjer og prosedyrer for både
akkreditering av nye studieprogrammer og for reakkreditering av eksisterende programmer.
Reglementet for etablering av studier og godkjenning av studieplaner på lavere grad til og med
mastergradsnivå slår fast at det skal være dokumentert hvordan studietilbudet oppfyller alle krav i
studietilsynsforskriften for at universitetet kan etablere nye studietilbud. I februar 2019 vedtok rektor
etter råd fra utdanningsutvalget å ta inn i reglementet at ekstern fagekspertise, forstått som en
fagperson ved annen høyere utdanningsinstitusjon nasjonalt eller internasjonalt eller fagperson fra
arbeidslivet, skal trekkes inn ved akkreditering av nye studietilbud.
Reakkreditering av alle gradsgivende studietilbud på bachelor- og mastergradsnivå er en integrert del
av universitetets kvalitetsarbeid. Det innebærer at fakultetet sender en søknad om reakkreditering av
det aktuelle studietilbudet, hvor de dokumenterer at alle KD og NOKUTs krav til studietilbud og
fagmiljø er oppfylt. Hvis studietilbudet ikke oppfyller de formelle kravene, gis det ansvarlige
fakultetet inntil et års frist for å rette opp manglene. Hvis kravene fortsatt ikke er oppfylt etter fristen,
stanses opptak til studietilbudet frem til kravene er oppfylt, eller styret kan fatte vedtak om å legge ned
tilbudet.
I retningslinjene for reakkreditering av studieprogram går det frem at alle studietilbud over 30
studiepoeng skal reakkrediteres i en syklus på syv år. Dersom det er gjort større endringer i
studieplanen, eller hvis det er indikasjoner på sviktende kvalitet i et studietilbud, kan universitetet
gjennomføre reakkreditering ut over den faste syklusen. Nord har dokumenterte planer for hvilke
studietilbud som skal reakkrediteres i perioden 2017-19. Syv år mellom hver reakkreditering av et
studietilbud kan virke som lang tid, blant annet med tanke på at teknologi kan endre seg med hyppige
paradigmeskifter. Den kontrollen som foregår gjennom reakkreditering må imidlertid ses i
sammenheng med universitetets samlede mekanismer for å avdekke mangler i utdanningskvaliteten i
det faste evaluerings- og rapporteringsregimet. Siden syklusene for reakkreditering er et fleksibelt
system, hvor indikasjoner på kvalitetssvikt kan sette i gang reakkreditering også med kortere
intervaller, anser komiteen at dette er tilstrekkelig for å kontrollere at alle studietilbud tilfredsstiller
formelle krav i lov og forskrift.
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Rektor vedtok i februar 2019 justerte retningslinjer for reakkreditering av studieprogram, etter
tilbakemeldinger om at universitetets prosedyrer har vært for omfattende og ressurskrevende. De nye
retningslinjene innebærer en forenkling av prosessen ved at reakkrediteringer skal innledes med en
skriftlig selvevaluering fra det ansvarlige fakultetet om hvordan studietilbudet oppfyller kravene i
studietilsynsforskriften, hvor også oversikt over studietilbudets fagmiljø inngår. Selvevalueringen skal,
sammen med fakultetets råd om videre prosess, ligge til grunn for hvilket omfang reakkrediteringen
skal ha. Det er også tatt inn i retningslinjene at fakultetet på bakgrunn av selvevalueringen skal
vurdere om ekstern fagekspertise skal trekkes inn i den faglige vurderingen.
Nord har utarbeidet prosessbeskrivelser for henholdsvis etablering og akkreditering av nye
studieprogram over 30 studiepoeng, og for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer, på
bachelor- og mastergradsnivå. Prosessbeskrivelsene inneholder oversikt over gangen i
akkrediteringsprosessen, og beskriver tydelig hvem som er ansvarlig for hver aktivitet, frister, samt
dokumenter og rutiner som regulerer hvert trinn i prosessen. Årshjul for studieportefølje og
studieplanarbeid for studieåret 2019-2020 viser frister og ansvar for de ulike aktivitetene knyttet til
etablering av nye studietilbud, endring av vedtatt studieportefølje, behandling av studieplaner og
reakkreditering av eksisterende studietilbud. Søknader om både akkreditering og reakkreditering av
studietilbud behandles i linjen via utdanningsutvalget ved fakultetet og dekanen, og deretter i det
sentrale utdanningsutvalget før det sendes til rektor for godkjenning.
Nord dokumenterer flere eksempler på saksgang og vedtak for akkreditering og reakkreditering av
studietilbud, som viser at formelle maler, prosesser og retningslinjer er fulgt, og at slike prosesser
forholder seg aktivt og grundig til de formelle kravene i lov og forskrifter samt det nasjonale
kvalifikasjonsrammeverket. (Re)-akkrediteringsprosessene for de ulike programmene er imidlertid på
ulike stadier, og flere program og fakulteter er i en endringsfase på grunn av fusjon, omorganisering,
faglig integrasjon og nye nasjonale retningslinjer. Dette gjør det vanskelig å sammenligne og få
oversikt over faktisk status.
Universitetet har utarbeidet en egen prosessbeskrivelse for etablering og gjennomføring av alle emner
i studietilbud på ph.d.-nivå, som blant annet beskriver fakultetets ansvar for å evaluere emnene i ph.d.utdanningene. I Rapport om utdanningskvalitet for 2017/18 går det frem at «Forskningsutvalget skal
utarbeide en egen tidsplan for evaluering, revidering og mulig reakkreditering av ph.d.‐
programmene», anslagsvis for et ph.d.-program i året fra og med 2019. Forskningsutvalget skal ha en
tilsvarende rolle i saksbehandlingen og kvalitetssikringen av ph.d.-program som utdanningsutvalget
har for bachelor- og masterstudier.
Nord utfører jevnlig formaliserte internrevisjoner etter ISO 19011-standarden for å kontrollere at
universitetet følger fastsatte prosesser og rutiner, og for å vurdere muligheter for forbedring og
effektivisering. Revisjonen munner ut i en egen revisjonsrapport, som behandles i det sentrale
utdanningsutvalget og/eller styret. Nord har sendt inn oversikt over internrevisjoner som er
gjennomført siden 2005, og denne oversikten ligger også på universitetets nettsider.
Komiteen vurderer at summen av retningslinjer og prosedyrer for akkreditering og reakkreditering,
sammen med universitetets dokumenterte praksis, på en god måte sikrer systematisk kontroll med at
alle studietilbud ved universitetet tilfredsstiller kravene i lov og forskrift, og at det systematisk
iverksettes tiltak dersom denne kontrollen avdekker brudd på fastsatte krav.
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Om periodiske evalueringer av studietilbud
Nord universitet har etablert en ordning for bruk av eksterne vurderingspaneler, som blant annet skal
sikre jevnlig vurdering av studietilbudenes relevans opp mot samfunnets kompetansebehov. I
prosessbeskrivelsen for eksternt vurderingspanel går det frem at representanter fra arbeids- og
næringsliv skal være representert i panelet og at studenter bør være representert, men det går ikke frem
om representanter fra eksterne/internasjonale høyere utdanningsinstitusjoner skal inngå i panelene.
Fakultetet avgjør hvilke studieprogrammer som skal vurderes eksternt, mens lokalt utdanningsutvalg
gir innspill til mandatet.
Komiteen vurderer at ordningen for eksterne vurderingspaneler ivaretar intensjonen med periodiske
evalueringer slik denne er formulert i studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2), dersom slike paneler over tid
også inkluderer studenter og eksterne fagpersoner på egnet måte. Komiteen har forstått det slik at
universitetet vil knytte de eksterne vurderingspanelene til reakkreditering av studietilbud, som har til
hensikt å kontrollere at studietilbud oppfyller formelle krav i lov og forskrift. Samtidig ble slike
vurderingspaneler trukket frem i komiteens intervjuer med universitetsledelsen som et tiltak for å
styrke det eksterne faglige blikket på utdanningenes faglige nivå. Dersom slike paneler kun skal
brukes i forbindelse med reakkreditering, bør universitetet sikre andre former for evalueringer av
faglig substans ut over de forskriftsmessige minimumskravene, som kan bidra til faglig
kvalitetsutvikling. Dette særlig sett i lys av at universitetet i liten grad innhenter tilbakemeldinger om
det faglige nivået på studietilbudet som del av sitt systematiske kvalitetsarbeid, som vi beskriver i vår
vurdering av § 4-1 (4).
Konklusjon
Kravet i § 4-1 (3) er oppfylt.
Kravet i studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) er oppfylt.
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§ 4-1 (4)

Systematisk innhenting av informasjon

Institusjonen skal systematisk innhente informasjon fra relevante kilder for å kunne vurdere
kvaliteten i alle studietilbud.
Vurderinger
Nord universitet har et formelt og dokumentert system for jevnlig innhenting av informasjon og
tilbakemeldinger om studietilbudenes kvalitet fra ulike relevante kilder. Dokumentasjonen viser at
Nord innhenter kunnskap fra et bredt sett med relevante kilder, både internt og eksternt, og at slik
kunnskap inngår på systematisk vis i kvalitetsarbeidet.
Innhenting av data fra interne og eksterne databaser og undersøkelser
Som del av kvalitetsarbeidet rapporterer fakultetene fast på tallmateriale fra det studieadministrative
systemet (FS), når det gjelder blant annet gjennomstrømning, frafall, strykprosent og resultater.
Systematisk innhenting og vurdering av data fra ulike nasjonale databaser og undersøkelser er også
integrert i det systematiske kvalitetsarbeidet. Det gjelder for eksempel bruk av tall fra DBH, KDportalen, NOKUT-portalen samt resultater i Studiebarometeret, Studentenes helse- og
trivselsundersøkelse (SHoT), nasjonal deleksamen og NIFUs kandidatundersøkelse.
Studentevalueringer
Universitetet anser studentevalueringer som en viktig kilde i analysen av egen utdanningskvalitet. Alle
emner som tilbys ved Nord skal evalueres av studentene hver gang emnet gjennomføres, enten som
midtveisevalueringer eller som sluttevaluering. I tillegg skal programevaluering som minimum
gjennomføres som dialogmøte med studenttillitsvalgte én gang i året. Fakultetene er ansvarlige for å
dokumentere at evalueringene er gjennomført, hvordan evalueringene er behandlet i ledelseslinjen og
hvilke tiltak som iverksettes på bakgrunn av evalueringer. Det er utarbeidet maler for evaluering av
emner og studietilbud som kan benyttes, og som er tilgjengelig på universitetets intranettside. For å
forenkle gjennomføring og oppfølging av evalueringer skal universitetet implementere et nytt verktøy
for emneevalueringer i læringsplattformen, fra studieåret 2019–2020.
Ved enkelte studietilbud er det lav deltakelse i emneevalueringer blant studentene. Studentene
etterlyser tidligere informasjon om når evalueringer skal gjennomføres, hva evalueringer brukes til og
hvordan de følges opp. Under intervju med undervisere, emneansvarlige og studieprogramansvarlige
ble det nevnt flere eksempler på tiltak som er iverksatt for å få opp oppslutningen, slik som
gjennomføring av evaluering som del av undervisningen, bruk av Kahoot, publisering av
tilbakemeldinger i Canvas, presentasjon av resultater og tiltak for både nåværende og neste års
studenter samt møter med tillitsvalgte studenter for å synliggjøre endringer som er gjort på bakgrunn
av evalueringer. Komiteens inntrykk er at det er varierende praksis for gjennomføring av slike
evalueringer, og vi anbefaler at universitetet arbeider med erfaringsdeling på tvers slik at undervisere
og emneansvarlige kan lære av hverandre for å øke studentenes engasjement og oppslutning om
evalueringer. Tilsvarende bør universitetet jobbe med undervisernes engasjement og forståelse for
bruk av slike evalueringer.
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Tilbakemeldinger fra eksterne kilder: Arbeidsliv, praksisfelt og eksterne fagpersoner
Siden Nord universitet geografisk spenner over to regionale enheter, har universitetet etablert to Råd
for samarbeid med arbeidslivet (RSA): RSA Nordland og RSA Trøndelag. Rådene skal gi
tilbakemeldinger på studietilbudenes relevans, og skal bidra til at universitetets studieportefølje er
tilpasset samfunnets og arbeidslivets behov. Komiteen savner imidlertid systematiske arbeidsgiver- og
kandidatundersøkelser, som kunne ha styrket det eksterne perspektivet på utdanningskvaliteten.
I tillegg til RSA, har Nord representanter for regionene i brukerpanel og programråd, og
profesjonsstudiene har også faste møter med praksisfeltet. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har
for eksempel etablert et studieprogramråd for alle bachelor- og masterprogram. Rådet er sammensatt
av fagpersoner fra spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i tillegg til studenter og ansatte ved
fakultetet, og skal «bidra til faglig og pedagogisk utvikling av studieprogrammet, og til at utviklingen
av studiet er av faglig god kvalitet og gir læringsutbytter og en sluttkompetanse som samfunnet og
arbeidsmarkedet etterspør».
Ved Handelshøgskolen er det også etablert et Alumni Advisory Board, bestående av 8-10 alumner
med «bred erfaring fra næringsliv, offentlig forvaltning og samfunnsliv». Gruppen møtes to ganger i
året under ledelse av dekanen, og skal bidra til å sikre relevansen av ulike studieprogram og videre
bidra til en positiv utvikling av Handelshøgskolen.
Innhenting av tilbakemeldinger fra fagpersoner ved eksterne nasjonale eller internasjonale høyere
utdanningsinstitusjoner om det faglige nivået på studietilbudene inngår ikke som en fast del av det
systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord universitet. Universitetet viser til deltakelse i nasjonale
deleksamener, deltakelse i UHR-nettverk og internasjonalt faglig samarbeid som mekanismer for å
avstemme faglig kvalitet. Nord benytter også eksterne sensorer systematisk, men universitetet har
ingen systematikk i å innhente tilbakemeldinger om faglig nivå fra disse sensorene. De har heller
ingen systematiske ordninger for benchmarking av studier opp mot internasjonale normer og trender.
Eksterne fagfeller er heller ikke definert inn i prosessbeskrivelsen for de eksterne vurderingspanelene,
som vi beskriver i vår vurdering av § 4-1 (3).
Selv om det er tydelig fra kvalitetssystemet og dokumentasjonen at Nord universitet systematisk
innhenter informasjon om kvaliteten i sine studietilbud fra flere ulike og relevante kilder, mener
komiteen at kildene i kvalitetsarbeidet kan bli enda bedre balansert. Dette slik at kildegrunnlaget for
analyser av utdanningskvaliteten ikke hviler for tungt på kvantitative indikatorer fra FS og nasjonale
databaser og undersøkelser sammen med studentevalueringer, men i enda sterkere grad også
balanseres mot innhenting av tilbakemeldinger fra arbeidslivet om studienes relevans og fra eksterne
fagpersoner og for benchmarking om studietilbudenes faglige nivå. Ved at slike kilder enda mer
systematisk tas inn i kvalitetsarbeidet, vil Nord få et mer helhetlig kildegrunnlag for å vurdere alle
relevante dimensjoner ved utdanningenes kvalitet.
Ph.d.-nivå
Alle emner som tilbys på ph.d.-nivå skal evalueres av ph.d.-studentene når de er gjennomført, og
fakultet/emneansvarlig velger form på evalueringen. Resultater fra evalueringene skal legges frem i
Forskningsutvalget eller Doktorgradsutvalget, og emneansvarlig har ansvar for å implementere
eventuelle endringer i emnene. Universitetet innhenter også skriftlig informasjon fra ekstern sensor i
alle emner på ph.d.-nivå. I tillegg til emneevalueringer, rapporteres det fast på rekrutteringsgrunnlag
og kandidat-produksjon på ph.d.-nivå, og Nord dokumenterer flere eksempler på gjennomførte
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evalueringer av ph.d.-emner. Samtidig er vurdering av selve avhandlingene en dimensjon ved
kvalitetssikringssystemet av ph.d., og det sitter alltid internasjonale fagpersoner i
bedømmingskomiteene. Det er ennå ikke satt i system å innhente informasjon om ph.d.-programmenes
relevans for fremtidige arbeidsgivere og avtagere, for eksempel ved å innhente informasjon om den
videre karrieren til kreerte doktorer. Universitetet bør også styrke systematikken rundt internasjonal
benchmarking på ph.d.-nivå, for å få mer systematisk kunnskap om det faglige nivået.
Om systematikk og ansvarsfordeling i innhenting av relevant informasjon
Nord har utarbeidet et årshjul for studieportefølje- og studieplanarbeid for studieåret, som viser
hvordan innhentingen av informasjon om studietilbudenes kvalitet foregår i praksis. Her inngår en
tabelloversikt over prosess, ansvar og frekvens, med tidslinje og henvisning til relevante maler.
Dokumentet viser også hvilket kvalitetsområde hver aktivitet og prosess er knyttet til. På universitetets
nettsider finnes en oversikt over flere relevante kilder til bruk i kvalitetsarbeidet, med lenker til blant
annet studentdata og nøkkeltall for universitetet fra eksterne database, diverse eksterne evalueringer av
universitetet, og lenke til universitetets ros- og ris-system. Her er det også lenker til alle årsrapporter
for Nord universitet og de innfusjonerte institusjonene for de siste fem årene.
Konklusjon
Kravet i § 4-1 (4) er oppfylt.
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§ 4-1 (5)

Bruk av kunnskap fra kvalitetsarbeidet

Kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke
eventuelt sviktende kvalitet. Sviktende kvalitet skal rettes opp innen rimelig tid.
Vurderinger
Bruk av kunnskap fra kvalitetsarbeidet
Nord universitet har utarbeidet faste maler for alle rapporter, som sikrer at det rapporteres på alle de
forhold som styret ønsker informasjon om. Universitetet har etter bestilling fra styret definert fem faste
indikatorer knyttet til utdanningskvaliteten som skal inngå i de årlige kvalitetsrapportene: 1)
Kvalifiserte søkere pr. budsjetterte studieplass, 2) Gjennomføring på normert tid, 3) Frafall underveis i
studiet, 4) Fra Studiebarometeret: «alt i alt tilfreds med» og 5) Fra Studiebarometeret: «arbeidstid på
studier». Kombinasjonen av faste maler og rapportering på faste indikatorer sikrer lik praksis og gir et
sammenligningsgrunnlag på tvers av fakulteter og studiesteder. Dette gjør at styret kan følge utvikling
i utdanningskvaliteten over tid og på tvers av institusjonen. Det er imidlertid noe uklart for komiteen
hvordan de vedtatte kvalitetsindikatorene er tenkt fulgt opp i praksis.
Vurderinger og tiltak på program- og emnenivå ligger i fakultetenes rapporter om utdanningskvalitet.
Emneansvarlig har ansvar for å gjennomføre emneevalueringer og rapportere videre til
studieprogramansvarlig, som utarbeider en årlig rapport om kvalitet i studietilbudet til
fakultetsledelsen. Programrapporten omfatter en vurdering av hvordan studietilbudet oppfyller
NOKUTs krav, og omfatter blant annet en skjematisk vurdering av om studietilbudet oppfyller hvert
enkelt krav «i stor grad» (grønt), «i noen grad» (gult) eller «i liten grad» (rødt). Gul og rød gradering
må begrunnes, mens det er varierende i hvilken grad det begrunnes hvorfor studietilbudet anses å
oppfylle et krav «i stor grad». Dersom positive vurderinger ikke begrunnes, blir det vanskelig for
utenforstående å forstå på hvilket grunnlag studietilbudet anses å oppfylle kravene. Komiteen
anbefaler derfor at også vurderinger av at et krav er oppfylt «i stor grad» må være tilstrekkelig
begrunnet, slik at rapporteringen på programnivå blir mer transparent.
I fakultetenes kvalitetsrapporter beskrives og vurderes kvaliteten i alle fakultetets studietilbud på
aggregert nivå, basert på årlige studieprogramrapporter. Fakultetsrapportene har felles struktur etter
NOKUTs forskriftskrav, og rapporterer på de fem kvalitetsindikatorene i tillegg til internasjonalisering
og «andre forhold som ønskes kommentert». I noen av rapportene vurderes også fagmiljø.
Fakultetsrapportene inneholder beskrivelser av strategiske mål og prioriteringer i kvalitetsarbeidet,
vurderinger av styrker og svakheter ved utdanningskvaliteten samt beskrivelse av iverksatte tiltak for
forbedring og utvikling av studietilbudene. Det er varierende dybde og refleksjonsnivå i de ulike
rapportene, men overordnet viser rapportene at fakultetene aktivt forholder seg til kvalitetssystemet og
NOKUTs krav, og de demonstrerer systematisk arbeid med kvalitet. I rapportene gis konkrete
eksempler hvor datagrunnlaget fra ulike kilder brukes aktivt, og det gis konkrete eksempler og
refleksjoner som til sammen dekker alle aspekter av kvalitetsbegrepet. Det dokumenteres også flere
eksempler på at ulike former for kunnskap fra kvalitetssystemet har ført til endringer i studietilbud.
Fakultetsrapporten danner grunnlaget for rektors årlige rapport til styret, og inngår som vedlegg i
styrets behandling av rektors årlige rapport.
I «Rapport om utdanningskvalitet» på institusjonsnivå beskrives endringer som universitetet har gjort i
kvalitetssystemet og kvalitetsarbeidet det siste studieåret, strukturert etter NOKUTs krav. I
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årsrapporten for studieåret 2017–2018 beskrives prioriterte mål frem mot 2020, og her trekkes det
frem at kompetanseutvikling og utdanningskvalitet har vært blant de viktigste sakene for
universitetsstyret i 2017. I rapporten presenteres nøkkeltall og styringsparametere for
gjennomstrømning og utvalgte skår i Studiebarometeret, og det rapporteres på de samme
kvalitetsindikatorene som i rapportene på fakultetsnivå. Kvalitetsrapporten har lite oppmerksomhet på
campus- og fusjonsproblematikk, til tross for at campusproblematikk er trukket frem i flere av
fakultetsrapportene, og selv om dette er vedvarende problemområder som trenger spesiell oppfølging
og oppmerksomhet over tid.
Avdekking og retting av sviktende kvalitet
Oppfølging av resultater fra Studiebarometeret er en integrert del av Nord universitets systematiske
kvalitetsarbeid, og spiller en viktig rolle i arbeidet med å avdekke sviktende kvalitet i utdanningen og
for å iverksette konkrete tiltak for å rette opp slik svikt. Nord har definert en kritisk nedre grense for i
hvilke tilfeller det må iverksettes tiltak på bakgrunn av svake resultater i Studiebarometeret, og har
utarbeidet en egen prosessbeskrivelse for hvordan fagmiljøene skal følge opp resultater som ligger
under terskelverdiene. Her går det frem hvem som har ansvar for å identifisere utfordringer og for å
lage en plan for oppfølging og tiltak, samt hvordan igangsatte tiltak skal rapporteres videre. Rapport
om Studiebarometeret i 2017 inneholder en oversikt over studietilbud med resultater under
terskelverdien samt pågående tiltak for å rette opp identifiserte utfordringer, som siden er behandlet i
universitetsstyret. I 2017 hadde seks studietilbud et resultat under terskelverdiene, og Nord har i
ettertid gjennomført intern revidering i to av disse tilbudene. Ved enkelte studietilbud er det lav
oppslutning om Studiebarometeret blant studentene. Når Nord universitet har valgt å benytte
Studiebarometeret som et helt sentralt verktøy for å avdekke og rette opp sviktende kvalitet i
utdanningen, er det viktig at universitetet også arbeider systematisk for å få tilstrekkelig oppslutning
om denne undersøkelsen blant studentene. Dette kan også ses i sammenheng med vår anbefaling om å
arbeide systematisk med å øke oppslutningen om emneevalueringer, som vi skriver i vår vurdering av
§ 4-1 (4).
Universitetet har en egen nettside for varsling hvor det ligger skjemaer for varsling om kritikkverdige
forhold ved universitetet samt informasjon om hvem man kan varsle til, hvordan man kan varsle og
hvordan Nord håndterer varsler. Her kan studenter og ansatte komme med ros og ris til universitetet,
de kan varsle om blant annet alvorlige brudd på lov- og regelverk og etiske normer eller seksuell
trakassering. Nord trekker spesielt frem skjemaet for ros og ris som en viktig kanal for å avdekke
mangler i utdanningen, hvor studentene kan varsle om forhold i utdanningen og studiehverdagen som
er mangelfulle eller som krever tiltak for oppfølging, eller de kan melde fra om ting som fungerer bra.
Utdanningsutvalget ved fakultetet skal orienteres om meldinger som angår utdanningskvaliteten, og en
oversikt over status på meldinger i ros og ris-systemet legges frem i hvert LMU-møte. Nord oppgir at
brudd på sensurfrister har vært et gjengangstema i slike varslinger, og at universitetet har satt i gang
ulike tiltak for å forbedre dette, slik som kartlegging av omfanget og tydeliggjøring av regelverk og
ansvar.
Studentenes midtveis- og sluttevalueringer av emner er en viktig kilde for å avdekke sviktende
kvalitet. Under institusjonsbesøket ble det bekreftet fra studenter og undervisere at slike evalueringer i
mange tilfeller kan føre til endringer i undervisningsopplegget, som kan implementeres raskt. Nord
trekker også frem at mangler kan avdekkes gjennom de faste prosessene for akkreditering og
reakkreditering av studier, slik vi har beskrevet i vurderingen av § 4-1 (3). Klagenemda kan også bidra
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til å avdekke mangler der de gjennom sin klagebehandling finner behov for justeringer i interne
forskrifter, regelverk og rutiner for å sikre studentenes rettsikkerhet.
Kvalitetsrapportene har generelt ikke så tydelig fokus på vurdering av effekten av iverksatte
forbedringstiltak. Det kan henge sammen med at kvalitetssystemet ved Nord universitet ikke har fått
virke så lenge, på grunn av nylig fusjon med tilhørende omorganiseringer og innføring av nye
strukturer og fornyet system. Det er derfor kort datahistorikk, og det gjenstår å se forbedringseffekt og
hvordan sviktende kvalitet følges opp i praksis over tid. Nord har dokumentert flere eksempler på
tiltak og handlingsplaner for å følge opp identifiserte svakheter basert på analyse av kildene, og de har
dokumentert flere presumptivt gode forslag på tiltak for forbedring av utdanningskvaliteten, men som
ennå ikke har fått tid til å virke. På enkelte områder er det også vanskelig for komiteen å se i hvilken
grad og hvordan indikasjoner på mangelfull kvalitet følges opp. Det gjelder for eksempel styrking av
arbeidslivsrelevans for enkelte studietilbud.
Nord dokumenterer at de er godt i stand til å avdekke sviktende kvalitet på enkelte områder og at de
har gode prosedyrer for å rette opp for eksempel mangler i undervisningsopplegg og
vurderingsordninger, eller undervisere som får kritiske tilbakemeldinger på sin undervisning.
Komiteens inntrykk er imidlertid at universitetet ikke er like gode på å følge de lange linjene i
utdanningskvalitet på mer overordnet nivå systematisk over tid. Dette henger også sammen med
kildegrunnlaget for analyse av utdanningskvaliteten, som vi har beskrevet i vurderingen av § 4-1 (4),
hvor det er behov for å styrke det internasjonale blikket samt behov for å sikre mer systematisk
innhenting av informasjon om utdanningenes relevans og faglige nivå.
Ph.d.-nivå
Forskningsutvalget har vedtatt en fast mal for årlig rapport om ph.d.-utdanningen. På bakgrunn av alle
rapportene fra hvert ph.d.-program utarbeides det en felles rapport om kvaliteten i ph.d.-programmene
til universitetsstyret. Denne rapporten løfter frem utfordringer og tiltak med vekt på rekruttering,
fagmiljø, veilederkapasitet og -kompetanse, gjennomføringsgrad, doktorgradsavtaler samt utvikling og
endringer i doktorgradsprogrammene. Det blir også jevnlig utarbeidet rapporter om prognose for ph.d.
til styret, og styret orienteres fast to ganger i året om status og utvikling i ph.d.-utdanningene når det
gjelder antall kreeringer, forestående disputaser og antall avhandlinger som er under bedømming.
Kvalitetsrapporten for ph.d. fra 2017 viser oversikt over aktiviteter og resultater knyttet til kvalitet i
ph.d.-programmene, samt oversikt over fullførte doktorgrader ved universitetet, i perioden. Rapporten
løfter frem utfordringer for kvaliteten i ph.d.-utdanningen og forslag til mulige tiltak for å forbedre
kvaliteten i programmet, knyttet til blant annet gjennomstrømning/progresjon, vurdering av
innføringskurs for nye stipendiater, veiledning og involvering av biveiledere samt mulige insentiver
for å få ph.d.-studenter til å levere på normert tid.
Flere av ph.d.-programmene har egne programansvarlige, som har ansvar for den daglige driften av
programmet og det løpende kvalitetsarbeidet. Universitetet har etablert et administrativt ph.d.-forum
som et tiltak for å bidra til koordinering av rutiner og informasjon, og for kompetanseheving for de
som har administrativt ansvar for forskerutdanningen ved fakultetene og på virksomhetsnivå. Nord er
videre i ferd med å etablere et felles faglig kvalitetsforum for de fire ph.d.-programmene. Fakultet for
samfunnsvitenskap har også etablert et eget veilederforum for ph.d.-programmet, hvor alle veiledere
møtes regelmessig for oppdatering og fagutvikling, og for å diskutere utfordringer i veilederrollen og i
ph.d.-programmet som helhet.
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Komiteen mener dette virker som en enkel og pragmatisk løsning for å fange opp og dokumentere
avvik og svakheter, som fungerer godt for Nord universitet. I sum viser dokumentasjonen av disse
tiltakene at Nord arbeider systematisk også med utvikling og forbedring av kvaliteten i studietilbudene
på ph.d.-nivå.
Konklusjon
Kravene i § 4-1 (5) er oppfylt.
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§ 4-1 (6)

Vurdering og utvikling av institusjonens studieportefølje

Resultater fra kvalitetsarbeidet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk
utvikling av institusjonens samlede studieportefølje
Vurderinger
Studieporteføljen ved Nord universitet bygger videre på den opprinnelige porteføljen til de tre tidligere
institusjonene, og etter fusjonen har det vært et prioritert arbeid ved universitetet å samordne
studieporteføljen. Dokumentasjonen viser at universitetsstyret har tatt tydelige og kraftige grep i det
strategiske arbeidet med utvikling av hele studieporteføljen. I Strategi 2020 er det vedtatt at
universitetet må få på plass en campusplan for å sikre en studiestedsstruktur som støtter opp om
forsknings- og undervisingsstrategien, og at det er et strategisk mål for Nord å konsentrere
studieporteføljen. Styret ved Nord universitet vedtok 30. april 2019 å sende forslag om ny
studiestedsstruktur for Nord universitet på høring med høringsfrist 15. juni 2019, og universitetsstyret
skal vedta fremtidig studiestedsstruktur i styremøte 26. juni 2019.
Nord universitet dokumenterer både fastsatte prosedyrer og praksis for hvordan de systematisk bruker
resultater fra kvalitetsarbeidet i strategisk utvikling av studieporteføljen. Vurdering av porteføljen opp
mot gjeldende kvalitetskrav gjennomgås fast ved fakultetene og deretter sentralt ved universitetet.
Foreløpig studieportefølje behandles fast i styret i juni hvert år før årlig styresak om studieportefølje
behandles i oktober. Både eksterne og interne perspektiver tas hensyn til i porteføljeutviklingen.
Studieprogrammene vurderes blant annet opp mot strategi, etterspørsel samt faglig og økonomisk
bærekraft (SEFØ-modellen), noe som gir et godt prinsipielt rammeverk for utvikling av
studieporteføljen. Videre vurderes programmene i lys av de årlige kvalitetsrapportene blant annet
knyttet til rekruttering, gjennomføring, kandidatproduksjon og resultater i Studiebarometeret.
Universitetet har sendt inn dokumentasjon på flere styresaker i perioden 2017–2019 som viser
redegjørelse, drøftinger og vedtak for endringer i studieporteføljen, som er gjort på bakgrunn av
resultater fra kvalitetsarbeidet. Det gjelder både strategiske prioriteringer av ressursbruk, hvilke
studietilbud som skal tilbys ved hvilke studiesteder, behov for nye utdanninger, og nedleggelse eller
omarbeiding av eksisterende studietilbud. For eksempel gjelder det studietilbud som er trukket på
grunn av svakheter i fagmiljøet, og andre studietilbud som er lagt ned på grunn av lav
gjennomstrømning og svake resultater.
Nord har utarbeidet egne rutinebeskrivelser for vurdering av om studietilbud skal igangsettes, hvor
aktuelle programmer vurderes opp mot rekrutteringsgrunnlag og studentkull, krav til fagmiljø og
tilbakemeldinger om studietilbudets kvalitet. Når det gjelder rekrutteringsgrunnlag, forutsetter
universitetet at det som hovedprinsipp ikke skal tilbys studier der det er mindre enn 20 studenter, eller
20 ferdige kandidater. Dersom krav til fagmiljø i studietilsynsforskriften § 2-3 ikke er oppfylt, «skal
dekan i samråd med prorektor for utdanning vurdere om opptak kan gjennomføres». Årlig revidering
av studietilbud på bakgrunn av tilbakemeldinger og erfaringer fra studentevalueringer, ansatte,
Studiebarometeret, eksternt panel og/eller andre eksterne evalueringer, inngår også i vurderingen av
om det må iverksettes tiltak i aktuelle studietilbud. Slike revideringer kan føre til at dekanatet vurderer
midlertidig stans i opptak til studietilbud i påvente av full revisjon av studieplanen med ny (re-)
akkreditering, eller eventuell permanent nedlegging av studietilbud etter drøfting med prorektor for
utdanning.
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Komiteen anser at Nord universitet både i prosedyrer og i handling tydelig viser at resultater fra
kvalitetsarbeidet inngår som en sentral del av kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk
utvikling av den samlede studieporteføljen. Universitetets prosedyrer og dokumenterte strategiske
arbeid med studieporteføljen siden fusjonen viser at universitetet ikke kompromisser på kvalitet, men
at de tar nødvendige grep i form av nullopptak eller omarbeiding og nedlegging av studietilbud
dersom de vurderer at kvaliteten ikke er god nok.
Konklusjon
Kravene i § 4-1 (6) er oppfylt.
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4 Komiteens helhetlige vurdering og konklusjon for institusjonens
systematiske kvalitetsarbeid
Konklusjon
Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord universitet er tilfredsstillende: Alle krav i
studietilsynsforskriften § 4-1, studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) og universitets- og høyskoleloven
§§ 1-6 og 4-3 (4) er oppfylt. De sakkyndige har tillit til at institusjonens systematiske kvalitetsarbeid
sikrer og videreutvikler utdanningskvaliteten.
Komiteens kommentarer til konklusjonen
Dokumentasjonen viser tydelig at Nord universitets systematiske kvalitetsarbeid oppfyller alle krav i
gjeldende lov og forskrifter, og komiteens intervjuer med ledelse, studenter og ansatte bekrefter at de
strukturene og systemene som beskrives i dokumentasjonen også fungerer i praksis.
Det er en sterk forankring av kvalitetsarbeidet på strategisk nivå ved Nord universitet, og komiteen
opplever at ledelsen på ulike nivåer arbeider engasjert og handlekraftig for å sikre kvalitet i
utdanningen. Det er god sammenheng i oppbygningen av systemet mellom institusjonen sentralt og i
tilpasningen ved det enkelte fakultet, og det er klare beskrivelser og forståelser av roller og ansvar i
kvalitetsarbeidet på alle organisatoriske nivåer. Nord arbeider systematisk for å sikre god kvalitet på
tvers av studiesteder, og for å sikre felles praksis og rutiner i kvalitetsarbeidet. Universitetet arbeider
også aktivt for å skape en kvalitetskultur, og har klare ambisjoner om kvalitet og vilje til forbedring.
Det er god dialog med studenter og ansatte om utdanningskvalitet på ulike nivåer i organisasjonen, og
lave terskler for å diskutere utdanning og melde fra om avvik og forbedringspunkter. Universitetet har
god informasjonsflyt om utdanningskvalitet vertikalt i organisasjonen gjennom kvalitetsrapporteringen, og både dokumentasjonen og intervjuer viser at Nord iverksetter tiltak for å forbedre
og rette opp mangler i utdanningen. Resultater fra kvalitetsarbeidet inngår også tydelig i den
strategiske utviklingen av universitetets studieportefølje.
Nord universitet er et relativt ungt universitet og fortsatt en ganske nyfusjonert institusjon, som står i
mange viktige endringsprosesser. Dette gir muligheter for å rigge et godt og moderne kvalitetssystem
og få til viktige endringer. Det innebærer imidlertid også en fare for at enkelte momenter i
kvalitetsarbeidet kan falle mellom to stoler, og at det kan bli større fokus på prosedyrer, metoder og
roller i kvalitetssystemet enn på handling og effekt av kvalitetsarbeidet. Komiteen mener at det er
viktig at Nord har et fortsatt trykk på det systematiske kvalitetsarbeidet, og at universitetet vurderer
egnetheten av de skisserte kvalitetsmekanismene over tid og justerer der det er hensiktsmessig.
Selv om det er tydelig for komiteen at det systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord universitet
oppfyller alle formelle minimumskrav, mener vi at kvalitetsarbeidet også har noen forbedringspunkter.
Blant annet kan Nord med fordel styrke skriftliggjøringen av kvalitetsarbeidet på laveste operative
nivå, og mer systematisk vurdere effekten av iverksatte tiltak. Nord bør skape en bedre balanse i
kildegrunnlaget for analyse av utdanningskvaliteten, slik at utdanningens relevans og faglige nivå
belyses enda mer systematisk. Universitetet bør også jobbe videre med å tilrettelegge for at
studentdemokratiet kan fungere godt på tvers av alle studiesteder.
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Komiteen gir råd til videreutvikling og forbedring av kvalitetsarbeidet ved Nord universitet i vedlegg
5, men alle disse rådene går utover minimumskravene som stilles til det systematiske kvalitetsarbeidet
i lov og forskrift.
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5 Vedlegg til komiteens rapport til NOKUT
Råd til videreutvikling av institusjonens systematiske kvalitetsarbeid
I tillegg til å vurdere om kvalitetsarbeidet oppfyller kravene i studietilsynsforskriftens kapittel 4,
studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) og universitets- og høyskoleloven §§ 1-6 og 4-3 (4), ligger det i
komiteens mandat å gi råd om videreutvikling av kvalitetsarbeidet ved institusjonen.

Komiteens råd om videreutvikling av kvalitetsarbeidet ved institusjonen
Komiteen anbefaler at Nord universitet vurderer følgende tiltak for ytterligere å forbedre det
systematiske kvalitetsarbeidet:



















Styrke den skriftlige dokumentasjonen av resultater i kvalitetsarbeidet, samt dokumentasjon
av tiltak og oppfølging av tiltak, på laveste operative nivå.
I dialog med studentorganet gjennomgå ordninger for tilrettelegging av at studentorganet
fungerer godt på tvers av alle studiesteder, og finne frem til hvordan de best kan sikre god
kunnskapsoverføring mellom gamle og nye studenttillitsvalgte, samt arbeide for å forbedre
informasjonsflyten mellom universitetets ledelse og studenter med og uten tillitsverv.
Dersom eksterne vurderingspaneler kun skal brukes i forbindelse med reakkreditering, bør
universitetet sikre andre former for evalueringer av faglig substans ut over de
forskriftsmessige minimumskravene, som kan bidra til faglig kvalitetsutvikling.
Å gjøre studieprogramrapportene mer transparente i vurderingen av i hvilken grad – og på
hvilket grunnlag - studieprogram anses å oppfylle NOKUTs krav.
I enda større grad å vurdere effekten av iverksatte forbedringstiltak som del av det
systematiske kvalitetsarbeidet.
Skape bedre balanse mellom kildene i kvalitetsarbeidet på alle gradsnivåer, slik at
kildegrunnlaget for analyser av utdanningskvaliteten enda mer systematisk også bygger på
tilbakemeldinger fra arbeidslivet om studienes relevans og fra eksterne fagpersoner og for
benchmarking om studietilbudenes faglige nivå, også internasjonalt.
Tydeliggjøre i det dokumenterte og formelle kvalitetssystemet, og i rammeverket for det
systematiske kvalitetsarbeidet, hvordan universitetet arbeider for å sikre kvaliteten i
studentenes praksis.
Arbeide med erfaringsdeling på tvers av institusjonen slik at undervisere og emneansvarlige
kan lære av hverandre for å øke studentenes engasjement og oppslutning om ulike
evalueringer.
Arbeide videre med de studieprogramansvarliges forståelse av rollen og ansvaret, og sikre at
SPA-ene får tilstrekkelig støtte og opplæring, slik at de blir godt rustet til å bekle sin funksjon
for å sikre kvalitetsutvikling og forbedring på programnivå.
Fortsette å ha oppmerksomhet på, og arbeide for å sikre god kunnskapsdeling med studentene
om, hvordan satsningen på forskning og fagmiljø også skal bidra til å heve kvaliteten i
studentenes utdanning.
Videreutvikle og forbedre teknologiske og didaktiske virkemidler, herunder å styrke det
systematiske arbeidet med kompetanseheving for undervisere i bruk av slike virkemidler, for å
øke studentenes læringsutbytte og gi adgang til fagmiljøer på tvers av studiesteder.
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6 Institusjonenes uttalelse til komiteens rapport
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

19/02141-3
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
18.11.2019

UNIVERSITETSPEDAGOGISK NETTVERK - OM VIDERE ARBEID
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar informasjon gitt i møtet til orientering.

Saksframstilling
Bakgrunn
Leder av universitetspedagogisk nettverk Elisabeth Suzen, orienterer om saken i møtet.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/03811-1
Levi Gårseth-Nesbakk
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 04.12.2019

Møtedato
04.12.2019

DIKU NYHETSBREV 19.11.2019 - RAPPORT INTERNASJONALE STUDENTER MV.
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Nyhetsbrev fra DIKU 19.11.2019
Rapport om internasjonale studenter | Utlysninger i Erasmus+ og Nordplus | Millionpris til fagskole

Norske og internasjonale studenter trenger flere møteplasser
Internasjonale studenter i Norge syns det er langt lettere å bli kjent med andre internasjonale
studenter enn med norske studenter, viser en ny Diku-rapport.
Den anbefaler at norske universiteter gjør mer for å legge til rette for samhandling mellom de
de to studentgruppene.
Les om funnene i rapporten

Se opptak av frokostmøtet der rapporten ble lagt frem
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ERASMUS+

NORDPLUS

Europeisk samarbeid:

10 millioner euro til prosjekter innen

Mer enn 3 milliarder euro i potten

Norden og Baltikum

Nå kan du søke om midler fra Erasmus+ for

Nordplus åpner for søknader til nye

2020. Mer enn 3 milliarder euro ligger i

utdanningsprosjekter og samarbeid med

potten, en økning på 12 prosent fra 2019.

oppstart i 2020.

Les mer om alle mulighetene i Erasmus+

Søknadsfrist 3. februar

HØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING

NY TILSTANDSRAPPORT

Pris til Fagskolen Oslo Akershus

Fagskolesektoren i vekst

Fagskolen Oslo Akershus vant millionpris for

– Norge trenger flere arbeidstakere med

sitt arbeid med utvikling av læringsmetodikk

høyere yrkesfaglig utdanning. Vi vil bidra til

i prosjektet «Digital samhandling».

å styrke og synliggjøre fagskolene, sier
Diku-direktør Harald Nybølet.

Les mer om vinnerprosjektet

Fagskolesektoren i tall og figurer

