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MØTEINNKALLING
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag
Dato:
Sted:
Arkivsak:
Arkivkode:

10.12.2015 kl. 13:00
Møtesalen, Nylåna, Røstad
15/00013
012

Mulige forfall meldes snarest til Jorunn Aurstad.

Innkallingen er sendt til:
Bjørg Tørresdal – styreleder
Reidar Bye
Christian Stav
Grethe Bøgh Næss
Aina Elisabeth Hildrum
Roar Tromsdal
Kåre Haugan
Bjørn Heistad
Hege Døllner Amdal
Christoffer Hauge Johannessen
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SAKSKART

Side
Vedtakssaker

76/15

15/0003918

(V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte

3

77/15

14/0075615

(V) Referatsaker og orienteringer

15

78/15

14/0054311

(V) Budsjett for 2016 – HiNT og Nord universitet
Trøndelag

44

79/15

14/0079950

(V) Organisatorisk struktur og navnsetting på
faglige enheter

71

(V) Bruk av navn på studieprogram

73

(V) Konkretisering av kostnader knyttet til Master
GLU og professortilsettinger; styresak 21/15

81

82/15 15/01975-1

(V) Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium

194

83/15

Eventuelt

80/15 15/01950-1
81/15

14/0054312

B-sak: Nøkkeltall
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76/15 (V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

15/00039-18
012
Jorunn Aurstad

Saksgang
1 IDF-utvalget sentralt
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
07.12.2015
10.12.2015

Saknr
76/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret i Høgskolen i Nord-Trøndelag godkjenner protokoll fra møte 29.10.2015.
Sammendrag
Det har kommet tilbakemelding på protokollen som har ført til tre endringer:
• Under tilstede fra andre:
Studieleder Tove Sagnes deltok på møtet for HEL (ikke Kristin Braseth)
•

Kulepunkt 6 under møtebehandling:
Det er endret ordrekkefølge, til «Administrative arbeidsgrupper er etablert…».

•

Saksnummerering for sak 64/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte, er
endret til sak 75/15, pga at saksnummer 64/15 ble brukt i styremøte den
30.09.2015.
Det er lagt inn en kommentar i protokollen at saknr. 75/15 ble behandlet først i
møtet, og deretter sakene fra 65/15 – 74/15.

Vedlegg:
Justert møteprotokoll fra styremøte 29.10.2015

Bente Aina Ingebrigtsen
Konstituert rektor
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MØTEPROTOKOLL
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag
Dato:
Sted:
Arkivsak:

29.10.2015 kl. 10:00 – 14:00
A-306, Steinkjer
15/00013

Tilstede:

Bjørg Tørresdal – styreleder
Reidar Bye - nestleder
Tone Jørstad
Christian Stav
Grethe Bøgh Næss
Aina Elisabeth Hildrum
Roar Tromsdal
Kåre Haugan
Bjørn Heistad
Hege Døllner Amdal
Christoffer Hauge Johannessen
Bente Aina Ingebrigtsen – fungerende rektor

Andre:

Tove Sagnes – studieleder sykepleie, møtte for dekan
Rikke Mo Veie – dekan
Joar Nyborg – dekan
Egil Solli – dekan
Beate Aspdal – direktør
Margrethe M. Solli – studiesjef
Olav Frigaard – seksjonssjef for kommunikasjon og utvikling
Tomm Sandmoe – økonomisjef
Tor Dybdahl-Holte – infoleder
Kevin Hovdahl Holmli – leder i Studentorganisasjonen
Johan Petter Skogseth – direktør i SiNoT
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SAKSKART

Side

Vedtakssaker
75/15

15/0003916

(V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte

3

65/15

14/0075613

(V) Referatsaker og orienteringer

3

66/15 15/01786-1

(V) Studieportefølje 2016/2017

4

67/15 15/00308-3

(V) TLU-organisering

5

68/15 15/01787-1

(V) Valgreglement for Nord universitet

5

69/15 15/01788-1

(V) Bachelor i Økonomi og landbruk

8

70/15 15/01789-1

(V) Prosjektmidler til generell informasjon og
studiehåndbok på engelsk - forberedende søknad til
ECTS-label

8

71/15 15/01373-3

(V) Styrehonorar

9

72/15 14/00543-9

(V) Budsjettforslag 2017 og satsingsforslag utenfor
rammen

9

(V) Fusjonsprosess, fusjonsplattform og vedtekter for
Nord studentsamskipnad

10

Eventuelt Spørsmål knyttet til bruk av styrets strategiske midler

11

73/15
74/15

14/0079946

B-sak –
Nøkkeltall
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Bente Aina Ingebrigtsen ble konstituert og er fungerende rektor i rektor sitt
sykefravær.
Sak 75/15 ble behandlet først i møtet, og deretter sakene fra 65/15 – 74/15.

75/15 (V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Behandlet av
1 IDF-utvalget sentralt
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
26.10.2015
29.10.2015

Saknr
75/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret i Høgskolen i Nord-Trøndelag godkjenner protokoll fra møtet 30.09.2015.
Møtebehandling

Votering
Enstemmig.
Vedtak
Styret i Høgskolen i Nord-Trøndelag godkjenner protokoll fra møtet 30.09.2015.

65/15 (V) Referatsaker og orienteringer
Behandlet av
1 IDF-utvalget sentralt
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
26.10.2015
29.10.2015

Saknr
65/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret i Høgskolen i Nord-Trøndelag tar sakene til orientering.
Møtebehandling
• Presentasjon fra HiNTs avdelinger
o Helsefag ved Tove Sagnes
o Næring, samfunn og natur ved Joar Nyborg
o Lærer ved Egil Solli
o Trafikklærer ved Rikke Mo Veie
• SiNOT – informasjon fra ledelsen i SiNOT om fusjonsprosess i
studentsamskipnadene. Fremmes som egen sak 73/15.
• Felles ledermøte (HiNT, UiN, HiNe) i Mo i Rana den 20.10.2015. Det er
planlagt to ytterligere møter i 2015.
• Logo – gjennomgang av argumenter for valg/beslutning av logo. Endelig
beslutning fattes av nytt styre for Nord universitet.
Valg av navn ble gjennomgått av styreleder.
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•
•
•
•
•
•
•

Gjennomgang av status økonomi og handlingsrom ved økonomisjef Tomm
Sandmoe.
Administrative arbeidsgrupper er etablert og jobber med å håndtere saker som
må landes før 01.01.2016. HiNT er aktivt med i alle grupper.
Personalreglement er under arbeid og vil være på plass fra 01.01.2016, med
dispensasjon fra KD.
Omstillingsavtale fram til 31.12.2015 er på plass og det vil utarbeides ny
gjeldende fra 1.1.16.
Omstillingsutvalg (felles sentralt IDF) er etablert og har gjennomført to møter.
Skal ha fysisk møte på Mo i Rana 2.-3.- november.
Informasjonsmøter gjennomført både felles for ansatte (skype) og på avdeling.
I tillegg informasjonsmøter for studenter
Siste styremøte den 10.12.2015. Dette markeres og det utarbeides program
og gjesteliste.

Votering
Enstemmig.
Vedtak
Styret i Høgskolen i Nord-Trøndelag tar sakene til orientering.

66/15 (V) Studieportefølje 2016/2017
Behandlet av
1 IDF-utvalget sentralt
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
26.10.2015
29.10.2015

Saknr
66/15

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Styret vedtar å lyse ut studieporteføljen slik den er beskrevet i saksframlegget.
Utlysing av masterstudier forutsetter akkreditering fra NoKUT eller styret i
Nord Universitet.
2. Styret viser til vedlagt saksframlegg ved Universitetet i Nordland om
studieportefølje 2016-2017. Ut fra mulig behov for nærmere samordning av
studieporteføljen samlet sett ved en fusjonert institusjon, Nord Universitet, gis
rektor fullmakt til å vurdere totaliteten av de to porteføljeforslagene (HiNT og
UiN/HiNe), og i samråd med rektor i UiN/HiNe justere den totale
studieporteføljen i de tilfeller det er ønskelig. Dette skal fortrinnsvis skje i
forkant av innmelding til samordna opptak/Nasjonalt opptak (SO/NOM) og
Lokalt opptak (LOK).
Møtebehandling
I møtet ble det utdelt et oppdatert vedlegg nr. 1 «Forslag til studieportefølje for 20162017».
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Votering
Enstemmig.
Vedtak
1. Styret vedtar å lyse ut studieporteføljen slik den er beskrevet i saksframlegget.
Utlysing av masterstudier forutsetter akkreditering fra NoKUT eller styret i
Nord Universitet.
2. Styret viser til vedlagt saksframlegg ved Universitetet i Nordland om
studieportefølje 2016-2017. Ut fra mulig behov for nærmere samordning av
studieporteføljen samlet sett ved en fusjonert institusjon, Nord Universitet, gis
rektor fullmakt til å vurdere totaliteten av de to porteføljeforslagene (HiNT og
UiN/HiNe), og i samråd med rektor i UiN/HiNe justere den totale
studieporteføljen i de tilfeller det er ønskelig. Dette skal fortrinnsvis skje i
forkant av innmelding til samordna opptak/Nasjonalt opptak (SO/NOM) og
Lokalt opptak (LOK).

67/15 (V) TLU-organisering
Behandlet av
1 IDF-utvalget sentralt
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
26.10.2015
29.10.2015

Saknr
67/15

Forslag til vedtak/innstilling:
TLU organiseres sammen med fakultet for Næring, Samfunn og Natur med virkning
01.01.16 og fram til ny fakultetsstruktur er satt. Dekan Rikke Mo Veie blir prodekan i
denne perioden. For å sikre forsvarlig drift og utvikling opprettholdes dagens
fullmakter.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig.
Vedtak
TLU organiseres sammen med fakultet for Næring, Samfunn og Natur med virkning
01.01.16 og fram til ny fakultetsstruktur er satt. Dekan Rikke Mo Veie blir prodekan i
denne perioden. For å sikre forsvarlig drift og utvikling opprettholdes dagens
fullmakter.

68/15 (V) Valgreglement for Nord universitet
Behandlet av
1 IDF-utvalget sentralt
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
26.10.2015
29.10.2015

Saknr
68/15
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Forslag til vedtak/innstilling:
1. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag vedtar vedlagte forslag til
valgreglement for Nord universitet
2. Styret oppnevner følgende personer til valgstyret
1. HiNT:
Brit Rohnes (leder), vara Heidi Haug Fjone
2. UiN:
Terje Fallmyr, vara Thomas Benson
3. HiNe:
Gunn Bye, vara Torill Beate Risøy
3. Styret oppnevner følgende personer i et overvalgsstyre
1. UiN:
Per Ravna, (leder) vara Jill Beth Otterlei
2. HiNT:
Kåre Bye, vara Astrid Saltvik Hammer
3. HiNe:
Unn Storheil, vara Unni Mikalsen

Møtebehandling
Fellesstyret ved UiN og HiNe behandlet saken i styremøte 28.10.2015. For å sikre
like vedtak i begge styrer ble nytt forslag til innstilling utdelt i møtet.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
1. Styret i HiNT vedtar vedlagte forslag til valgreglement for Nord universitet.
2. Styret vedtar, under forutsetning av tilsvarende vedtak i fellesstyret for UiN
og HiNe, å erstatte § 3-9, Sikring av geografisk representasjon, i vedlagte
forslag til valgreglement, med følgende:
§ 3-9. Sikring av geografisk representasjon
(1) Av styrets medlemmer valgt blant de ansatte, skal to medlemmer være ansatt ved
Høgskolen i Nord-Trøndelag på valgtidspunktet, mens tre medlemmer skal være
ansatt ved Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna på valgtidspunktet. Av
de tre medlemmene som skal være ansatt ved Universitetet i Nordland eller
Høgskolen i Nesna, skal to være ansatt ved Universitetet i Nordland og én være
ansatt ved Høgskolen i Nesna.
(2) Dersom valgresultatet ikke selv gir slik fordeling, skal den geografiske

representasjonen mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag og Universitetet i
Nordland/Høgskolen i Nesna fordeles på følgende måte:
1) To styremedlemmer med personlig varamedlem i gruppen for fast ansatte i

undervisnings- og forskerstilling skal være ansatt ved enten Universitetet i
Nordland eller Høgskolen i Nesna. Ett styremedlem med personlig
varamedlem i samme gruppe skal være ansatt ved Høgskolen i NordTrøndelag.
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2) I gruppen for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling og

gruppen for teknisk og administrativt ansatte skal geografisk
representasjon avgjøres av hvilken kandidat ansatt ved hhv. Universitetet i
Nordland/Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag som fikk
størst forholdsmessig oppslutning i sin gruppe. Representanten og
varamedlemmet for den andre gruppen skal velges fra den
underrepresenterte institusjonen.
3) Av de tre styremedlemmene som skal være ansatt ved Universitetet i

Nordland eller Høgskolen i Nesna, skal disse fordeles slik at førstnevnte
gruppe skal ha to styremedlemmer med personlig vara og sistnevnte
gruppe ha ett styremedlem med varamedlem.
Dersom den geografiske fordelingen ikke oppnås etter stemmetallene, skal
kandidaten fra den overrepresenterte institusjonen med lavest andel av
stemmene i sin ansattgruppe, sett i forhold til andelen av stemmene
representanten(e) fra den overrepresenterte institusjonen har fått i den
eller de andre gruppen(e), vike sin plass til fordel for den kandidaten fra
den underrepresenterte institusjonen som har fått høyest andel av
stemmene i samme ansattgruppe.
Dersom den underrepresenterte institusjonen ikke har kandidater i nevnte
gruppe, beholdes plassen av den overrepresenterte institusjonen. Dersom
den underrepresenterte institusjonen bare har én kandidat i den aktuelle
ansattgruppen, skal det personlige varamedlemmet være fra den
overrepresenterte institusjonen.
(3) Den geografiske representasjonen som beskrevet i § 3-9 (1) skal ivaretas ved

senere valg av styremedlem fra ansattkategorien midlertidig ansatte i
undervisnings- og forskerstilling frem til valg av nye styremedlemmer i alle
kategorier.
3. Styret oppnevner følgende personer til valgstyret:
1. HiNT: Brit Rohnes (leder), vara Heidi Haug Fjone
2. UiN: Terje Fallmyr, vara Thomas Benson
3. HiNe: Gunn Bye, vara Torill Beate Risøy

4. Styret oppnevner følgende personer i et overvalgsstyre:
1. UiN: Per Ravna, (leder) vara Jill Beth Otterlei
2. HiNT: Kåre Bye, vara Astrid Saltvik Hammer
3. HiNe: Unn Storheil, vara Unni Mikalsen
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69/15 (V) Bachelor i Økonomi og landbruk
Behandlet av
1 IDF-utvalget sentralt
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
26.10.2015
29.10.2015

Saknr
69/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret i HiNT godkjenner studiet «Bachelor i økonomi og landbruk». Første opptak av
studenter kan skje fra studieåret 2016-2017.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig.
Vedtak
Styret i HiNT godkjenner studiet «Bachelor i økonomi og landbruk». Første opptak av
studenter kan skje fra studieåret 2016-2017.

70/15 (V) Prosjektmidler til generell informasjon og
studiehåndbok på engelsk - forberedende søknad til ECTS-label
Behandlet av
1 IDF-utvalget sentralt
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
26.10.2015
29.10.2015

Saknr
70/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret avslutter prosjektet ECTS-Label. Resterende prosjektmidler overføres til
Rektors strategiske midler.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig.
Vedtak
Styret avslutter prosjektet ECTS-Label. Resterende prosjektmidler overføres til
Rektors strategiske midler.
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71/15 (V) Styrehonorar
Behandlet av
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
27.08.2015
29.10.2015

Saknr
71/15

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Fra 01.11.2015 innarbeides følgende satser i nåværende ordning:
- Styreleder ytes en godtgjøring på kr. 85 000 pr. år (økning med kr. 5 000)
- Nestleder kr. 55 000 kr pr. år (økning med kr. 5000.-)
- Styremedlemmer kr. 40 000 pr. år (økning med kr. 5 000)
- For varamedlemmer utbetales kr. 4 000 pr. møte (økning med kr. 500)
2. Arbeid utenfor styrets møter (delta i intervjuutvalg, arbeidsgrupper med mere)
honoreres etter regning fra det enkelte styremedlem etter Statens satser for
medlemmer av statlige utvalg.
3. Styreleder innrømmes kr. 20.000.- som ekstra kompensasjon for arbeidsoppgaver
og arbeidsbelastning i forbindelse med fusjonsprosessen.

Møtebehandling
IDF sentralt foreslår at de nye satsene gjelder fra 01.08.2015.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
1. Fra 01.08.2015 innarbeides følgende satser i nåværende ordning:
- Styreleder ytes en godtgjøring på kr. 85 000 pr. år (økning med kr. 5 000)
- Nestleder kr. 55 000 kr pr. år (økning med kr. 5000.-)
- Styremedlemmer kr. 40 000 pr. år (økning med kr. 5 000)
- For varamedlemmer utbetales kr. 4 000 pr. møte (økning med kr. 500)
2. Arbeid utenfor styrets møter (delta i intervjuutvalg, arbeidsgrupper med mere)
honoreres etter regning fra det enkelte styremedlem etter Statens satser for
medlemmer av statlige utvalg.
3. Styreleder innrømmes kr. 20.000,- som ekstra kompensasjon for arbeidsoppgaver
og arbeidsbelastning i forbindelse med fusjonsprosessen.

72/15 (V) Budsjettforslag 2017 og satsingsforslag utenfor rammen
Behandlet av
1 IDF-utvalget sentralt
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
26.10.2015
29.10.2015

Saknr
72/15
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Forslag til vedtak/innstilling:
Styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag slutter seg til «Budsjettforslag 2017 og
satsingsforslag utenfor rammen» for det fremtidige Nord universitet.

Møtebehandling
Saken ble styrebehandlet ved fellesstyret UiN og HiNe 28.10.2015. De vedtok ny
innstilling som ble oversendt for behandling i HiNT styret. Saken krever like vedtak i
begge styrer.
Nytt forslag til vedtak:
1) Styret i HiNT tar den foreløpige oversikten over mulige satsingsområder i nytt
universitet til orientering.
2) Rektor gis fullmakt i samråd med rektor for UiN og HiNe til å ferdigstille brev til
KD fra UiN, HiNe og HiNT.
3) Behandling av endelig utkast til brev avklares med styrelederne.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
1) Styret i HiNT tar den foreløpige oversikten over mulige satsingsområder i nytt
universitet til orientering.
2) Rektor gis fullmakt i samråd med rektor for UiN og HiNe til å ferdigstille brev til
KD fra UiN, HiNe og HiNT.
3) Behandling av endelig utkast til brev avklares med styrelederne.

73/15 (V) Fusjonsprosess, fusjonsplattform og vedtekter for
Nord studentsamskipnad
Behandlet av
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
29.10.2015

Saknr
73/15

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Styret i HiNT støtter ikke utarbeidet fusjonsplattform og vedtekter for Nord
studentsamskipnad.
2. Styret i HiNT krever at det etableres sikringsbestemmelser som ivaretar
representasjon i styret fra både student og institusjon, i ev. tillegg til
ansatterepresentasjon.
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3.

Styret i HiNT gir rektor fullmakt til å følge opp saken og gi høringsuttalelser
som ivaretar styrets synspunkt.

Møtebehandling
På bakgrunn av informasjon gitt av direktør i SiNoT ønsket styret å behandle dette
som en egen sak.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
1. Styret i HiNT går imot utarbeidet fusjonsplattform og vedtekter for Nord
studentsamskipnad.
2. Fusjon mellom student i Nord, SiNe og SiNoT må baseres på de samme
prinsipper som er lagt til grunn ved fusjonsprosess mellom institusjonene.
3. Styret i HiNT krever at det etableres sikringsbestemmelser som ivaretar
representasjon i styret fra både student og institusjon i Nord-Trøndelag og ev.
i tillegg ansatterepresentasjon.
4. Styret i HiNT gir rektor fullmakt til å følge opp saken og gi skriftlig melding til
Student i Nord og KD.

74/15 Eventuelt – Spørsmål knyttet til bruk av
styrets strategiske midler
Behandlet av
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
29.10.2015

Saknr
74/15

Møtebehandling
Etter innspill fra Bjørn Heistad diskuterte styret disponering av styrets strategiske
midler opp mot nødvendige fusjonstiltak.
For å sikre gjennomføring av nødvendige tiltak i 2015, ønsker styret å gjøre
strategiske midler disponible for bruk. Dette basert på søknader fra avdelingene.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Styret imøteser søknader fra avdelingene om strategiske midler til aktiviteter og faglig
utvikling i forbindelse med fusjonsprosessen.
Styreleder gis fullmakt til behandle søknader fra avdelingene.

Saker meldt til behandling i styremøtet 10.12.2015:
• Status i fusjonsarbeidet og plan for det videre arbeidet.
• Disponering av SAKS-midler
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77/15 (V) Referatsaker og orienteringer
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

14/00756-15
011
Jorunn Aurstad

Saksgang
1 IDF-utvalget sentralt
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
30.11.2015
10.12.2015

Saknr
77/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret i Høgskolen i Nord-Trøndelag tar sakene til orientering.
Sammendrag
Muntlige orienteringer:
• Status fusjon
• Status fusjon Studentsamskipnaden
• Forprosjekt lærerutdanning og kulturfag
• Status strategiske midler (søknader som er behandlet)
• SAKS-midler
• Forskningsstrategi (notat)
Vedlegg:
Referat fra IDF-sentralt 30.11.2015
Brev til KD 15.11.2015 – Budsjettforslag 2017 – Satsingsforslag utenfor rammen
Brev fra KD 27.11.2015 – Nord universitet – styre 1. januar 2016 – 31. juli 2019 –
oppnevning av styreleder og –medlemmer.
Notat om styresammensetning av styret i Nord universitet
Brev fra KD 01.07.2015 – Supplerende tildelingsbrev – SAKS-midler
Brev fra KD 24.11.2015 – Supplerende tildelingsbrev – statsbudsjettet 2015, SAKSmidler til sammenslåing

Bente Aina Ingebrigtsen
Konstituert rektor
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29. sept.-15, T.H

Forskningsstrategiske punkter i HiNT
Sentrale spørsmål vi må stille oss
-

Hvorfor en forskningsstrategi?
Hvor skal vi?
Hvordan kommer vi dit?
Når skal vi dit?

Formål
HiNT tilstreber til enhver tid å utdanne kunnskapsrike og reflekterte personer med høy
kompetanse som er relevant i forhold til samfunnets behov nå og i framtiden. Det betyr at
høgskolens forsknings- og utviklingsarbeid både skal utvikle kvaliteten i utdanningene og
bidra til kompetanseutvikling og ny forståelse i samfunns- og næringsliv. Samfunnsrelevante
utfordringer er utgangspunkt for utvikling av FoU-prosjekter i samarbeid mellom HiNT og
praksisfeltet.

Vi skal oppnå
Vi skal benytte vårt samarbeid med regionale partnere fra offentlig sektor, næringsliv og
frivillighetssektoren til å posisjonere oss på forskningsområder innen helse, oppvekst og
næring hvor vi blir nasjonalt og internasjonalt synlige. Vi skal øke produksjonen av
vitenskapelige publikasjoner og omfanget av eksternfinansiert FoU med regional relevans.
Ambisjonene kan listes opp i følgende punkter:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Gi gode forskningsvilkår til motiverte forskere
Øke antall publiseringer i akkrediterte tidsskrift
Øke omfanget av eksternt finansiert FoU-virksomhet
Styrke forskningsbasert undervisning og bidra til økt studentaktiv forskning
Utvikle forskningsnettverk – nasjonalt og internasjonalt
Utvikle praksisnær FoU i dialog med arbeidsliv og praksisfelt i regionen, og benytte
det som grunnlag for vitenskapelig publisering

Dette må gjøres
I.
II.

Skaffe en samlet oversikt over HiNTs forskningsaktivitet, praksisnær FoU-arbeid og
eksisterende nettverk
Etablere en felles stab med tilhørende støttefunksjoner innen forskningsadministrasjon
og prosjektarbeid.
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III.
IV.

Øke kompetansen i søknadsskriving, prosjektarbeid og vitenskapelig publisering
gjennom (systematisk) opplæring blant våre ansatte
Arbeide aktivt med nettverksbygging og samarbeidskonsultasjoner, inkludert
internasjonale partnere

Strategisk bruk av FoU-ressurser
I.

II.
III.
IV.

Avdelingene bør tilstrebe å gi sine førsteamanuenser mellom 30 og 50 %
forskningstid. Blant de øvrige ansatte i fagstillinger bør det vurderes om tildelte
arbeidstimer til FoU skal fordeles mindre egalitært enn dagens ordning og i forhold til
forskningsaktivitet
Det øremerkes midler til kunstnerisk utviklingsarbeid på særskilt høyt nivå
Det settes av egne HiNT-midler til søknadsarbeid
KDs øremerkede midler til PhD-stipendiater tildeles internt etter søknad og basert på
potensialet for videre utvikling av det fagmiljøet stipendiaten skal inngå i.
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IDF - 78/15 –I

Aktuelt i HiNT

a) Dialog med rektoratet
Det ble orientert om møte i fellesledergruppe/styringsgruppe 26. og 27. november, og
referatene ble gått gjennom. Fullstendige referat finnes på:
http://www.uin.no/no/aktuelt/fusjon/organisasjon-og-prosess
Møtereferatene fra felles ledergruppe/styringsgruppe skal sendes direkte til IDFsentralt.
Forhold som særlig ble tatt opp:
• Domene – Nord universitet
• Fakultet – struktur og navn
• Intranett – på plass på nyåret
• Innplassering HiNe/UiN – snart på plass
• Administrative arbeidsgrupper – videreføres inn i 2016
• Studieportefølje
• Personalreglement – drøftinger/forhandlinger – interne utlysninger
administrative stillinger
• Stipendiatstillinger – utlysning –
o Avlønning– intern rekruttering – ønske fra
tjenestemannsorganisasjonene om å beholde dagens ordning
• Tillitsvalgtressurs – foreløpige tall lagt fram.
o Det henstilles til at reelle tall med ressursbruk på fakulteter i UiN legges
fram når saken tas opp i Omstillingsforum
• Kulturprosjekt foreslås igangsatt
• RSA – et råd i hvert fylke
• Budsjettprosessen i HiNT – og Nord universitet
• Tilgjengelig ressurs for studenttillitsvalgte – foreslås økt for 2016 med
SAKSmidler
• Ressursbruk 2016 for tillitsvalgte og ansatte videre utover 2017 - møteform og
samhandling – herunder – bruk av Skype – Møtelync
• Signering av forskningssøknader foretas av dekan, i særlige tilfeller rektor
• Nytt telefonnummer 755 17 000 – Nord universitet
• Administrativt ansvar – doble funksjoner. Sees på nærmere. Innen 1. juli 2016
skal det være på plass.
• Kartlegging av kompetanse og ressurser på de ulike fakultet – viktig å få opp og
synliggjort kompetansen på lærersiden
• Første styremøte 5. og 6. januar 2016 Nord universitet
Tillitsvalgte ber om medvirkning til det første styremøtet, f.eks et IDF/Omstillingsforum mandag
4. januar.
b) Sikkerhet og Beredskap
Det ble orientert om samarbeidet med UiN og status i arbeidet
c) Ark – Arbeidsmiljøundersøkelsen
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Tjenestemannsorganisasjonene henstilles til å oppfordre sine ansatte om å svare på
undersøkelsen. Personal- og organisasjonssjefen sender en melding til alle ansatte
om å svare.
d) Lokale referater
utdelt i møtet/ettersendt i forkant
- IDF-NSN
- IDF-HEL
- IDF-ADM
- AMUL – utsendt tidligere
e) Fusjon og administrasjon
Saken tatt opp fra Utdanningsforbundet.
Prosessen går på endring av stilling, Det har gått ut melding til en ansatte om endring
av stilling/oppgaver uten at den ansatte ble snakket med i forkant. Det påpekes fra
begge parter at det skal kjøres ryddige prosesser.
Overtid – brukes etter HTAs bestemmelser. Rammene videreformidles også til
mellomledere.
Det kan oppleves usikkerhet i beslutningsmyndighet.
Fra arbeidsgiver: Det kan også skyldes usikkerhet knyttet til overlappende system.

Styresaker:
IDF-79/15- I
Referatsaker
Det ble orientert om referatsaker. Det var betraktninger omkring forskningstid og forholdet
rundt 1. stillinger - 1. lektor, 1. amanuensis og professorstillinger
IDF-80/15- D
Budsjett for 2016 – HiNT og Nord universitet Trøndelag
Det ble orientert om rammen for budsjettet.
Kommentarer fra tjenestemannsorganisasjonene:
• Viktig at det er fokus på aktivitet i profesjonsutdanningen.
• Det sjekkes omkring kvotestudenter til styremøtet.
• Omprioritering av driftsmidler (IKT-pedagogisk/Smartboard) til FoU/kompetanseheving
ble tatt opp
Kommentar fra Utdanningsforbudet til styresak 78/15:
Utdanningsforbundet savner en tydeligere satsing på avdeling for lærerutdanning. Master i
GLU fra 2017 og satsing på eget fakultet for lærerutdanning krever en omfattende
kompetanseheving på avdelingen allerede fra våren 2016. I nominelle tall har
lærerutdanningen en økning på ca. 12 millioner i 2016. Sett i forhold til veksten i aktivitet
(studenttall og produksjon), er denne økningen minimal. Midlene er allerede i stor grad bundet
opp til de forpliktelsene avdelingen allerede har, knyttet til gjennomføring av utdanningene. I
fordelingen av midlene til FoU er heller ikke avdeling for lærerutdanningen tilgodesett med mer
enn det en forholdsmessig kan forvente.
Organisatorisk struktur og navnsetting på faglige enheter
IDF-81/15- D
Kommentarer fra tjenestemannsorganisasjonene
Riktig å gjøre endringen til fakultet i tråd med fusjonsplattformen.
(Språksak: Avdeling for næring skrives med liten «n».)
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IDF-82/15- F
Bruk av navn på studieprogram
Kommentarer fra tjenestemannsorganisasjonene:
De bør benevnes Teaterhøgskolen i HiNT og Trafikklærerhøgskolen i HiNT.
IDF-83/15- D

Konkretisering av kostnader knyttet til Master GLU og
professortilsettinger; styresak 21/15
Ingen kommentarer fra tjenestemannsorganisasjonene.

IDF-84/15- I
Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium
Ingen kommentarer fra tjenestemannsorganisasjonene.

Elisabeth Boye Okkenhaug
referent

Saksbehandler: Tomm Sandmoe/Per Arne Skjelvik
E-post: tomm.sandmoe@hint.no/pas@uin.no

Vår dato: 15.11.2015
Vår ref.: 14/00809 – 15/05166

Telefon: 74112025/95948098

Deres dato: 19.12.2014
Deres ref.: 14/5309
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Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep
0032 OSLO
BUDSJETTFORSLAG 2017 - SATSINGSFORSLAG UTENFOR RAMMEN
I kongelig resolusjon av 9. oktober 2015 ble det besluttet at Universitetet i Nordland (UiN), Høgskolen i
Nord-Trøndelag (HiNT) og Høgskolen i Nesna (HiNe) skal organiseres som ett universitet under navnet
Nord universitet fra 1.1.2016. Sammenslåingen gir en rekke muligheter og utfordringer som vil prege det
nye universitetet i budsjettåret 2017. Detaljene i dette kan ikke bli klare før Universitetet er etablert i
2016, men UiN, HiNe og HiNT velger likevel å sende felles budsjettforslag utenfor rammen i 2017.
De tre institusjonene har i stor grad sammenfallende profiler. Universitetet i Nordland har i tråd med
langtidsplanen for forskning og høyere utdanning over de siste årene spisset den faglige profilen mot tre
profilområder: blå vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd. Høgskolen i Nord-Trøndelag har
oppvekst, helse og næring som profilsatsinger, og Høgskolen i Nesna har profilert seg innen helse,
utdanning og IKT. Sammen skaper disse institusjonene noen av landets sterkeste fagmiljøer innen
bioøkonomi (blå/grønn vekst), velferd (helse og utdanning), og innovasjon og entreprenørskap (næring),
men også områder innenfor bl.a. kultur og medieområdet med potensiale for utvikling.
I fusjonsplattformen blir følgende kjennetegn ved Nord universitet fremhevet:












Et nasjonalt tyngdepunkt innen bioøkonomi, med nærhet til over 40% av Norges kystlinje, og
landets største landbruksregion
Norges tredje største lærerutdanningsinstitusjon med tett på 3500 studenter
Norges fjerde største sykepleierfaglig miljø med tett på 1300 studenter på bachelornivå
Et solid profesjonsfaglig utdanning- og forskningsmiljø til og med Ph.d-nivå, som imøtekommer
flere av landets største utfordringer i fremtiden
Norges tredje største handelshøgskolemiljø, med en tydelig profil innenfor innovasjon og
entreprenørskap , nordområdekunnskap og størst på MBA utdanninger i Norge
4 etablerte Ph.d utdanninger
Internasjonalt orienterte fagmiljøer med etablerte fellesgrader og forskningssamarbeid med
institusjoner blant annet i Russland, Ukraina og Slovakia.
Nasjonalt ansvar for høyere utdanning og forskning innenfor sør- og lulesamisk språk og kultur
Nærhet til samfunns- og arbeidsliv, gjennom tilstedeværelse i en flercampusmodell i Nordland og
Nord-Trøndelag
Ledende på fleksible utdanningstilbud
Samlet sett nærmere 12.000 studenter og 1.200 ansatte.

Denne identiteten for det nye universitetet ligger til grunn for satsningsforslagene for 2017 og viser både
hva som er unikt for det nye universitetet og hva som faller sammen med nasjonale satsninger og
prioriteringer. Satsingsområdene bidrar både til å dekke behov for kompetanse og verdiskaping i
landsdelen og vil kunne ha betydning i nasjonal og internasjonal sammenheng.
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Universitetet i Nordland har etter mange års målrettet satsing økt andelen akademisk ansatte med
førstekompetanse opp på nivå med sammenlignbare institusjoner nasjonalt. Det nye Nord universitet vil
få en betydelig lavere andel førstekompetente. Dette gir umiddelbart et stort behov for
kompetanseheving. I det videre arbeidet med å styrke forskning og utdanning ved Nord universitet vil
derfor kompetanseheving være det viktigste tiltaket i flere år fremover. Denne kompetansen må
relateres til både forskning og utdanning knyttet til de definerte strategiske områdene for universitetet.
På nåværende tidspunkt er behovet beregnet ut fra en overordnet vurdering av det generelle behovet for
minimum vitenskapelig kompetanse i et universitet.
Innspillene til budsjett 2017 grupperes som følger:
 Tiltak 1: Kompetanseheving
 Tiltak 2: Utdanning
 Tiltak 3: Infrastruktur.
I tillegg til innspill til budsjett 2017 inneholder også dette brevet søknad om endret kategoriinnplassering
av følgende utdanningsprogram:
 Kategori-/kostnadsklasseplassering for Skuespillerutdanningen
 Kategori-/kostnadsklasseplassering for 2-årig trafikklærerutdanning
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Tiltak 1: Kompetanseheving nytt universitet
Nord universitet vil de første årene ha en betydelig lavere andel førstekompetanse (53%) enn
Universitetet i Nordland (68%) og sammenlignbare institusjoner som UiA og UiS hadde før
fusjonstidspunktet. I tillegg til et førstestillingsløft, vil også andel toppkompetanse ved Nord Universitet
måtte heves fra 15% til et nivå minst tilsvarende UiN ved fusjonstidspunktet (22,6%).
For å styrke forskning og utdanning ved Nord universitet blir kompetanseheving det desidert viktigste
tiltaket i en periode på 6-8 år frem i tid. En viktig forutsetning for å lykkes med dette, er å få dekket
kostnader til dette som satsning utenfor rammen.
Før Nord universitet har kommet i gang med strategiske prioriteringer, er det vanskelig å søke om
detaljerte satsinger utover det generelle som ligger i den profilen som er grunnlag for fusjonen.
Hoveddelen av kompetanseløftet vil imidlertid måtte komme innenfor profesjonsutdanningene. Nord
universitet vil representere et av landets største fagmiljø innenfor grunnskolelærer- og
sykepleierutdanning. 6 av 10 vitenskapelige stillinger (UFF) ved universitetet vil sortere under
profesjonsfag. Denne satsingen hvor profesjonsmiljøene får de nødvendige forutsetningene for å levere
på høyt nivå både innen forskning og utdanning er også etterspurt nasjonalt i et fagfelt hvor det
tradisjonelt har vært lav andel med første- og toppkompetanse.
På grunn av den lave andelen må en stor del av løftet ved Nord universitet måtte tas gjennom
kvalifiseringsløp og stipendiatstillinger. Et slikt tilfang av nye første- og toppkvalifiserte innen
profesjonsfagene vil bidra til en markant bedret kompetansesituasjon for profesjonsfagene nasjonalt.
Det er tre kostnadskomponenter knyttet til kompetanseløftet som Nord universitet ber om å få dekket:




Økning i faste lønns- og driftskostnader utover dagens tildeling etter heving til 68%
førstekompetanse. Dette er estimert til en årlig kostnad på 59 mill. kroner.
Styrking av rammen med 20 nye stipendiatstillinger i 2016, 2017 og 2018, slik at Nord universitet
har 60 nye stipendiatstillinger finansiert etter opptrappingen. Dette er estimert til en kostnad på
40 mill. kroner i 2017 og 60 mill. kroner fra og med 2018.
Frikjøp av interne i kvalifiseringsløp. Dette er estimert til en samlet kostnad på 149 mill. kroner
fordelt på 6 år (2016-2021).

Budsjettkonsekvenser av
kompetanseheving (MNOK)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Frikjøp av interne i kvalifiseringsløp

24,2

25,4

26,7

25,4

24,2

22,9

0,0

Stipendiatstillinger

20,0

40,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

4,1

8,3

12,4

22,9

33,4

43,8

58,8

48,3

73,7

99,1

108,3

117,5

126,8

118,8

Økte lønns- og driftsutgifter
Sum

Se vedlegg for detaljer bak estimatene.
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Tiltak 2: Utdanning
Nord universitet skal være i drift 1.1.2016. Arbeidet med universitets faglige profilområder er igangsatt,
men en omforent og endelig strategi for det nye universitetet er naturlig nok ikke på plass ennå. En
tydelig og helhetlig prioritering av satsingsområder innenfor utdanning er derfor vanskelig på nåværende
tidspunkt.
Nord universitet vil arbeide løpende med etablering av nye studier og omstilling av eksisterende
studietilbud. For å skape et tilfredsstillende økonomisk grunnlag for den videre utvikling av fagporteføljen
ved Nord universitet er det ønskelig med fullfinansiering av 200 nye strategiske studieplasser fra høsten
2017. Tematisk vil de nye studieplassene være innenfor prioriterte nasjonale oppgaver og innenfor de
fremtidige tematiske satsninger for universitetet, og det nye styret for Nord universitet vil disponere
studieplassene i henhold til endelig vedtatt strategi.
De eksisterende institusjonene (UiN, HiNe og HiNT) har i høst hver for seg utarbeidet forslag til nye
studier. Som eksempel på mulige satsningsområder følger under et utdrag av forslagene fra de tre
institusjonene, men det forutsettes at styret for Nord universitet gjør de endelige prioriteringene mellom
forslagene til nye studieplasser.

Bachelor i veterinærmedisin
Nord universitet har et mål om en framtidig blå veterinærutdanning. For å lykkes med dette, er første
trinn å kunne tilby bachelorgraden i Animal Science over egen kjøl. Planen er at den nåværende
fellesgraden utvides slik at studentene også tar de tre siste semestrene ved universitetet, og deretter
fortsetter studiene ved UVMP i Kosice (MSc-delen). Neste steg vil være å arbeide for å etablere fellesgrad
for masterdelen av studiet, men mål om en egen blå veterinærutdannelse ved universitetet etter 2020.
Veksten i sjømatproduksjon gir behov for økt veterinærmedisinsk utdanning med mer fokus på marine
organismer enn det som tilbys i Norge og Europa per dato. Denne oppbyggingen krever også dedikerte
laboratorier, og påfølgende behov for infrastruktur. Denne satsningen krever derfor fullfinansierte
studieplasser.

Bachelor i dyrepleie
Bachelor i dyrepleie er et tilbud som ble startet opp høsten 2015. Ved at det tildeles ressurser for
oppbygging til dette, vil man også legge grunnlaget for oppstart av en bachelor i veterinærmedisin vår
2017, da vi vil ha ytterligere veterinærmedisinsk kompetanse ved Nord universitet. Det er et stort antall
søkere til disse studiene fra hele landet, og dette studiet hadde høyest etterspørsel ved UiN ved opptak i
2015. Studiet er lagt opp slik at studentene kan gå videre på eksisterende masterstudium ved fakultetet.
Praksisplasser løses for disse studentene i samarbeid med nærings- og arbeidslivet regionalt, men vil
være kostnadskrevende. Fakultetet har også tilsatt flere nye fagansatte, samt teknisk ansatt for å ivareta
studiet, noe som medfører økte kostnader.

Bachelor i bioøkonomi
Det planlegges et studium på bachelornivå i bioøkonomi. Målet er å starte opp studiet høst 2017. Fire
europeiske universitet (University of Hohenheim, Tyskland/ Swedish university of Life Sciences/
University of Copehagen/ University of Natural Resources and Life Scinces, Østerrike) innen landbasert
bioøkonomi har etablert «the Euroleague for Life Sciences». Tanken er å posisjonere universitetet og vårt
studium innen marin bioøkonomi inn i dette nettverket, og bli den naturlige marine
samarbeidspartneren. Planlagt start høst 2017.

26

Erfaringsbasert master i kystsoneutvikling
Ifølge EØS-avtalen må Norge tilpasse seg nye rammedirektiver for kystsonen, noe som også setter nye
krav til vilkårene for økt næringsaktivitet både på land og i kystnære områder. Dette utløser et behov for
ny kompetanse. Dagens UiN har på grunnlag av dette utredet muligheten for et nytt studieprogram
«Erfaringsbasert master i kystsoneutvikling». I forbindelse med utredningen er det også gjennomført en
markedsundersøkelse. Rekrutteringsgrunnlaget for studiet er i hovedsak fra offentlig sektor inkludert
direktorater som har påvirkning for videre utvikling av kystsonen. Planen er å utvikle studiet med tanke
på planlagt start høst 2017/2018. Studiet vil ha et sterkt tverrfakultært preg, og fordrer tett samarbeid og
arbeidsdeling med endre fakultet ved det nye universitetet.

Master grunnskolelærerutdanning
Fra og med studieåret 2017 innføres det 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10. HiNT har
tidligere søkt om studieplasser utenfor rammen til dette formålet for å kunne starte master GLU. Det har
imidlertid ikke blitt tildelt studieplasser fra KD.
Signalet fra KD er at det vil følge finansiering med innføring av master GLU fra 2017. Det forutsettes at
finansieringen speiler institusjonens måltall, øking fra 240 sp til 300 sp (4 til 5 år), kostnadsklasseendring
som følge av omgjøring til masterutdanning, og differensiering mellom GLU 1-7 og 5-10.
For å øke kvaliteten i utdanning og yrke, ønsker Nord universitet å tilby masterpåbygning for studenter
som starter GLU høsten 2016, og til studenter som allerede er i GLU-løp. Dersom det ikke planlegges å
finansiere mastersatsingen før 2017, ber Nord universitet om midler til satsing utenfor rammen i 2017.

Master musikk 120 sp
Begrunnelse for å etablere masterstudium i musikk:
 Styret ved HiNT har i strategisk plan uttrykt at HiNT skal «Styrke bachelorprogrammenes relevans og
kvalitet, og øke antall mastergradsprogram innenfor oppvekst, helse og næring. På bakgrunn av
dette, er arbeidet med utvikling av master i musikk tatt inn i virksomhetsplanen for Avdeling for
lærerutdanning, som ledd i å utvikle avdelingens fagportefølje og faglige profil. Det er et prioritert
satsingsområde innenfor nye studietilbud ved avdelingen, og et bidrag i å oppfylle HiNTs
samfunnsoppdrag.
 Avdeling for lærerutdanning har hele oppvekstmiljøet til barn og unge som fokusområde. Dette
innebærer at vi skal utdanne godt kvalifiserte lærere som kan rekrutteres inn i hele utdanningsløpet
fra barnehage til UH-sektoren, og/ eller de skal kunne gå inn i andre samfunnsfunksjoner som
musikk- og kulturskole, frivilling kulturarbeid, næringsliv samt andre oppgaver innen offentlig sektor.
Et masterstudium i musikk vil slik sett være et bidrag i å oppfylle Nord universitet sitt
samfunnsoppdrag.
 Nord universitet vil gjennom sin masterutdanning dekke et behov for kompetanse på masternivå i
musikk, nasjonalt og regionalt. Masterstudiet kan inngå i GLU og dermed bidra til å sikre masterløp
for GLU-studenter ved Nord universitet.
 Den aktuelle masteren har både et regionalt, nasjonalt og et internasjonalt perspektiv. Med Nord
universitet sitt nasjonale ansvar for sørsamisk språk og kultur innen lærerutdanning, inngår samisk
musikk (med 30 SP fordypningsemne; Joik og tradisjonsfornyelse) som et sentralt element i
masteren. I og med at Nord universitet har et nasjonalt ansvar for Sørsamisk språk og kultur er det
viktig at sør-samisk musikk og kultur er synlig i majoriteten av emnene. Nord universitet ønsker med
dette å gi joik en nasjonal verdi. Satsingen på joik har på mange måter, både i lærerutdanningene og
som eget studium, vært en suksess. Det handler, i våre øyne, om å gi sørsamisk kultur en verdsatt
posisjon i møtet med det interkulturelle samfunn.
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Vi har stor tro på at den sørsamiske musikktradisjonen vil utvikles videre innenfor den nye masteren, men
også berike den, både internasjonalt og reelt. Nord universitet har høy og spesiell kompetanse på
sørsamisk musikkultur med vekt på joiktradisjon. Gjennom utøvende prosjekter med internasjonal
deltakelse, har vi over tid vunnet en posisjon vi er villig til å foredle og formidle. I den sammenheng er
også forskningen viktig. Det betyr at vi gjennom denne masteren vil vi arbeide videre med å heve
kompetansen på samisk musikk gjennom ulik forskning på emnet i både musikkfaglige, språklige og
sosiokulturelle perspektiver.
Gjennom studiet vil vi utdanne høyt kvalifiserte musikklærere innen grunn- og videregående skole, som
også vil kunne fungere som dirigenter for kor og korps, instruktører og rektorer ved kulturskoler, ledere
av rockeverksteder, og ledere av annen musikkaktivitet.
Opptakstall for studiet er estimert til 18 studenter per år. Det søkes derfor om 36 nye studieplasser i
tiltak utenfor rammen.

Studieplasser til Bachelorutdanning i Paramedic – Prehospitalt arbeid
I juni 2014 utga Helsedirektoratet rapporten «Kompetansebehov ambulansefag», utarbeidet av ei bredt
sammensatt arbeidsgruppe som hadde fått i oppdrag å utarbeide forslag til ny utdanningsmodell for
ambulansepersonell. Rapporten er sendt Helse og omsorgsdepartementet. Rapporten peker på økte
kompetansebehov i framtidas ambulansetjeneste, og anbefaler at kompetansebehovet best løses ved
etablering av en bachelorutdanning i ambulansefag. Det er anbefalt å etablere piloter for å prøve ut ulike
måter å organisere utdanningen på. Høgskolen i Oslo og Akershus deltar i pilotprosjektet og har skaffet
noe erfaring med å drive en treårig profesjonsutdanning i paramedic – prehospitalt arbeid. Det er ennå
ikke forskriftsfestet bestemmelser vedrørende denne typen kompetansekrav i prehospitale tjenester,
men det ligger forslag om det i Helsedirektoratets rapport.
HiNT, avdeling for helsefag og har sammen med Olav Duun videregående skole i Namsos, Helse NordTrøndelag v/ Sykehuset Namsos og ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag (også HNT) utredet en
videreutvikling av samarbeidet og levert en rapport om «Simulering, akuttmedisin og
ambulansefagutdanning – et samarbeid i Nord-Trøndelag». Denne rapporten, levert i juni 2015, anbefaler
et utvidet samarbeid om simuleringstjenester, noe som kan bli sentralt inn i en framtidig utdanning i
paramedic. Samarbeidet med Olav Duun videregående skole, Sykehusets Namsos og simuleringsenheten,
Ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag og HiNT vil være en viktig faktor for å kunne tilby en utdanning
med god kvalitet og høy relevans, og av stor betydning for framtidas helsetjeneste.
Tilsvarende har UiN ved profesjonshøgskolen – sykepleie sammen med partnere i Nord-Norge utredet en
lignende utdanning med det samme sett av partnere
Ved Nord universitet ønsker vi å sette sammen en arbeidsgruppe for utredning av muligheter og
utfordringer ift å tilby denne bachelorgraden. Gruppen bør settes sammen av aktører fra Nord
universitet (sykepleie og farmasi samt evt trafikklærerutdanningen), akuttmottak/AMK i Helse NordTrøndelag og Nord-Norge, videregående skole og Ambulansetjenesten. Dette er pr dato ikke drøftet
ferdig med aktørene.
Nord universitet søker om 30 nye studieplasser for bachelor i paramedic/prehospitale tjenester fra 2017,
og vil avklare partnere og hvor i vårt nedslagsfelt vi gjennomfører studiene i løpet av 2016.
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Strategisk satsing på fleksible utdanningstilbud
Nord universitet er opptatt av at fremtidens studenter skal få studere på et universitet som har klart
overgangen fra tradisjonell undervisning til den form for undervisning som kan forventes i fremtiden. For
å kunne nå dette målet må det arbeidet som allerede er i gang fortsette med høyt tempo og
gjennomføringskraft ved institusjonen.
Følgende forhold vil være sentrale for å realisere ambisjonen over:
 Bruke pilotprosjekter som utgangspunkt for et systematisk arbeid der undervisningskonsepter,
forretningsmodeller og kompetansebehov skal gi økt innsikt og kunnskap for gode beslutninger
for et fremtidsrettet universitet.
 Nye arbeids- og samarbeidsformer ved hjelp av teknologi med campus på flere studiesteder.
 Systematisk arbeid for å øke bruken av eCampus-tjenester og annen infrastruktur i
organisasjonen.
 Kompetanseheving av fagansatte
 Innføre digital eksamen der man i starten vil fokusere på digital skoleeksamen, mens man i
fortsettelsen vil arbeide aktivt for mer innovative vurderingsformer i bredden av studietilbudet.
 Redesign av læringsplattform som legger vekt på brukervennlighet, noe som igjen fremhever den
pedagogiske bruken av læringsplattformen
 Kvalitetssikring av nettbaserte og fleksible studieprogram
 Utnytte erfaringer fra eksisterende utviklingsprosjekt ved å nedsette tverrfaglige arbeidsgrupper i
alle pedagogiske utviklingsprosjekt. I tillegg jobbe mer med å evaluere effekten av de tiltak som
iverksettes.
Etableringen av Nord universitet innebærer en institusjon med flere campus. Dette vil øke den strategiske
betydningen av å satse sterkt på IKT-støttede fleksible studietilbud som legger til rette for undervisning
og læring på tvers av geografiske avstander.
Arbeidet som skisseres over med en større satsning på nettbaserte og fleksible studier, gjør at det er
behov for ekstra lønnsmidler og investeringer i IKT-utstyr over flere år. For årene 2017, 2018 og 2019 vil
det være et samlet ressursbehov på 10 millioner kr pr år i ekstra lønnsmidler til utviklingsarbeid,
systematisk kompetanseheving av fagansatte, kvalitetssikring og investering i infrastruktur.
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Tiltak 3: Infrastruktur og investeringer
Nord universitet har merket seg KDs brev om å utarbeide helhetlige planer for god og effektiv bruk av
campus, bygg og utstyr i samsvar med institusjonens faglige prioriteringer. En helhetlig plan for de 3
institusjonene vil bli utarbeidet som et grunnlagsdokument for Nord universitet. Tre pågående
utviklingsprosjekt – Bodø, Steinkjer og Stjørdal - står sentralt:

Byggetrinn 6 Campus Bodø
Høsten 2012 ble arbeidet med utviklingsplan (campusplan) for Campus Bodø ferdigstilt.
Arbeidet konkluderte med akutt mangel på areal tilsvarende 10 - 12.000 m2, samt store utfordringer
knyttet til HMS i deler av dagens bygningsmasse.
Byggetrinn 6A (nytt administrasjonsbygg) er startet opp i sommer og vil bli ferdigstilt årsskiftet
2016/2017.
Arbeidet med realisering av 6B (Blått bygg – marine fag) pågår. I løpet av 2015 er det gjennomført en preprogrammeringsfase med rom- og funksjonsanalyse for bygget, slik at departementet har fått et bedre
beslutningsgrunnlag for iverksetting. Pre-programmeringen viser at det er betydelige utfordringer knyttet
til laboratorievirksomheten, og det er behov for en snarlig realisering av Blått bygg.
Fra 2017 søkes det om husleiemidler for 6A, samt videre prosjekteringsmidler for 6B. Vi viser til løpende
dialog med Kunnskapsdepartementet i denne saken.
Det pågår også et arbeid med utvikling av forskningspark/ innovasjonssenter. Det er vurdert som aktuelt
at universitetet vil være delvis leietaker i dette bygget.

Næringscampus Steinkjer – fremtidsrettet innovativt næringscampus
I tråd med næringssatsingen ved Nord universitet er visjonen å utvikle campus Steinkjer til et effektivt og
moderne innovasjonsmiljø, slik at campus og byen skal fremstå som et attraktivt sted og miljø for
studenter, forskere, nyskapende næring, forvaltning, innovasjon og verdiskapning.
Målet er å tilrettelegge alle sider av campusområdet inkludert alt av bygninger, infrastruktur,
utbyggingsbehov og arbeidsforhold ellers for et tidsmessig og rasjonelt campus for utdanning, forskning,
forvaltning og næringsutvikling. For Nord universitet vil campuset på Steinkjer stå sentralt og være
avgjørende for satsingen på den blå/grønne profilen. Det høye innslaget fra landbrukssektoren i
næringscampuset vil underbygge god dialog i den blå-grønne satsingen ved Nord universitet. Dette vil
bidra til relevans i forskning og undervisning.
Utviklingen har kommet langt med innspill og bidrag både fra DH-eiendom, Statsbygg og SIVA. Nord
universitet vil i det nye næringscampuset bli komplettert med en rekke nye samarbeidspartnere definert
innenfor innovasjon, kreative næringer og utvikling – samt et betydelig landbruksmiljø. Her nevnes at
anbudet ble lagt ut i september 2015, at prosjekteringsstart er planlagt til januar 2016, at byggestart er
planlagt til januar 2017, og en modernisert og mer effektiv næringscampus vil være ferdigstilt for
overtakelse i desember 2018. Nord universitet vil da være på plass i en fremtidsrettet og innovativ
næringscampus sammen med et 20-talls andre virksomheter knyttet til nyskaping, innovasjon og kreative
næringer, men også statlige utviklingsorganisasjoner som Distriktssenteret og Norsk Institutt for
bioøkonomi (NIBIO, tidligere Bioforsk).
Nord universitet anmoder både om økt ramme i størrelsesorden 5 millioner kroner, og et
investeringsbeløp – størrelsesorden 5 millioner kroner i 2017-budsjettet knyttet til modernisering av
forskningsutstyr, utdanningsinventar og innredning ved denne næringscampusen.
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Campusutvikling Stjørdal
Trafikklærerutdanningen ved nye Nord universitet har sin lokalisering på Stjørdal, og dagens leieavtaler
utgår i 2017. Det arbeides tett med Stjørdal kommune for å se på framtidige løsninger for nye og
fremtidsrettede lokaler. Samtidig er det identifisert et behov for økt areal på campus Stjørdal. Man ser på
muligheten til å tilrettelegge for samlokalisering med andre kunnskapsinstitusjoner, som både av faglig og
driftsmessig art vil ha fordeler av dette. Høgskolen i Nord-Trøndelag har benyttet campus på Stjørdal til
flere EVU-satsninger og man ser at lokalisering nært flyplass har stor positiv påvirkning på rekruttering av
studenter. Det er derfor et mål om å øke EVU-aktiviteten på campus Stjørdal for Nord universitet.
Høgskolen i Nord-Trøndelag leier i dag 4000m2, i tillegg til et forholdsvis stort areal til parkering. For å
sikre utviklingen av arealeffektive lokaler på Stjørdal, er det behov for ekstra finansiering.
Nord universitet ber om både økt ramme på kr. 4 millioner og et investeringsbeløp, i størrelsesorden kr. 4
millioner kroner i 2017-budsjettet.

Forskningsfartøy
Nord universitet ser behovet for et kystnært forskningsfartøy som stort og voksende, noe som er
aktualisert gjennom de nasjonale vekstambisjonene mht norsk sjømatproduksjon. Universitetet har
utviklet en strategisk profil knyttet til Blå vekst tuftet på internasjonalt anerkjent kompetanse innenfor
innovasjon og entreprenørskap, som igjen skal føre til velferd og verdiskaping. Blå vekst er knyttet til
både marin og maritim virksomhet, områder der universitetet forsker og gir utdanningstilbud.
Forskningsfartøyet som det skal investeres i kan dekke krav knyttet både til marin og maritim aktivitet,
men hovedbruken av dette forskningsfartøyet vil være mot marin aktivitet. Marin næringsaktivitet er
definert som turisme, bergverksdrift i sjø, energiproduksjon, akvakultur m.m.
En bærekraftig vekst innen marint og maritimt næringsliv er avhengig av forskningsbasert kunnskap. Her
vil grunnleggende økologisk kunnskap om bærekraft i kystnære områder være grunnlaget for at det blir
startet næringsvirksomhet. For all forskning som skal gjennomføres i og utenfor strandsonen vil et
kystnært forskningsfartøy være avgjørende for å få gjort slike grunnleggende studium av områder før
næringsvirksomhet starter. På den andre siden vil et slikt fartøy også være avgjørende for både
registreringer av fotavtrykkene til næringsvirksomhet som er satt i gang, og forskning knyttet til hvordan
fotavtrykkene kan reduseres.
Forskningsfartøyet som er planlagt skal også brukes i undervisningsvirksomhet. Dette vil styrke tilbudet
ved universitetet, og det er mulig å øke relevansen i oppgaver som studentene skal skrive dersom de
lettere kommer seg ut på tokt og deltar i feltarbeid. Dette styrker også erfaringsbakgrunnen til
kandidatene når de kommer ut i arbeidslivet.

Driftsmidler - vitenskapelig utstyr maritime studier.
Universitetets strategi for blå vekst er motivert ut fra den betydning som marine og maritime aktiviteter
har for nærings- og samfunnsliv i regionen, og det næringspotensial som ligger i nordområdene. Det er
også knyttet til de behov som eksisterer for sikkerhet og maritim beredskap i havområder der Norge
opererer kommersielt, og har et internasjonalt ansvar.
Samlet sett er maritim næring den tredje største næringen i den nordlige landsdelen, og landsdelen har
20% av landets sjøfolk. Etter initiativ fra den maritime næringen og regionale myndigheter, startet UiN i
2013 et videreutdanningsprogram i maritim økonomi og ledelse for sjøoffiserer og ledere i maritim
næring. I 2014 ble det etablert en grunnutdanning for dekksoffiserer med fordypning i maritim økonomi,
administrasjon og ledelse.
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Beredskapsledelse har en sentral plass i begge studier. Studiene har hatt stor søkning. Det er også
etablert et masterprogram i Samfunnssikkerhet og risikoledelse. Den maritime satsingen innenfor blå
vekst-strategien ved Nord universitet skal dekke behov innenfor sjøfart, underleverandører i maritim
sektor, petroleumssektoren, offentlig maritim forvaltning, og det private og offentlige apparatet innenfor
beredskap og sikkerhet. Nord universitet ønsker å styrke tilbudet både når det gjelder, grunnutdanning,
videre- og etterutdanning og forskningskapasiteten innen maritim økonomi, innovasjon og
beredskapsledelse.
Dagens maritime utdanning stiller store krav til laboratoriekapasiteter og simulatorressurser.
Innenfor den nautiske grunnutdanningen er det behov for mer avansert simulering av operasjoner i
krevende områder.
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Søknad om endret kategoriinnplassering av utdanningsprogram
Kategori-/kostnadsklasseplassering for Skuespillerutdanningen ved Nord universitet.
Skuespillerutdanningen ved Nord universitet er definisjonsmessig, og ut i fra et internasjonalt og
nasjonalt faglig perspektiv, på samme nivå som Kunsthøgskolen i Oslo-Teaterhøgskolen og ScenekunstAkademiet ved Høgskolen i Østfold. Vi ber derfor om en tilnærmet finansiell likestilling, noe som
innebærer oppgradering av Skuespillerutdanningen ved Nord universitet fra kostnadsklasse B til
kostnadsklasse A med virkning fra 2017.
Kort om bakgrunn:
Skuespillerutdanningen startet som en BA-Teaterproduksjon og Skuespillerfag i 2005. De første
studentene ble uteksaminert i 2008, og vi har utdannet 5 kull, totalt 61 skuespillere. 60 av disse gjør
yrkeskarriere som skuespillere, spredt over hele landet og internasjonalt.
Studiet er omtalt som likestilt med KHIO-Teaterhøgskolen i Oslo, og Høgskolen i Østfold-Akademi for
Scenekunst i alle offisielle organisasjoner som Norsk Skuespillerforbund, Norsk Teater og
Orkesterforening, utredninger fra Telemarksforskning: «Utredning om forholdet mellom eksisterende
tilbud og kompetansebehov i forhold til høyere utdanning på teaterfeltet» (2011), og i teater og
filmmiljøer nasjonalt og internasjonalt.
Skuespillerutdanningen i et internasjonalt perspektiv:
I 2008 ble utdanningen tatt inn i NORTEAS, Nordpluss-nettverk for Nordiske og Baltiske offentlige teaterog dansehøgskoler. Studiet har en svært aktiv rolle innen student- og lærerutveksling, samt felles
kunstneriske utvekslinger.
I 2012 deltok Skuespillerutdanningen som eneste ikke-franske skole på den årlige franske
teaterhøgskolefestivalen i Paris med forestillingen «Forget Me Not», og er på en 3-årig omfattende
verdensturne. Skuespillerutdanningen samarbeider med Ernst Busch Academy of Dramatic Arts i Berlin,
en av de ledende europeiske teaterhøgskoler.
Skuespillerutdanningen i et nasjonalt perspektiv:
Studiet utdanner skuespillere som forvalter egne ideer til ferdig teaterproduksjon, eller arbeider i
produksjoner ledet av regissør i teater, film eller andre medier. Årlig produseres i alt 8 visninger, 3
fiksjonslaboratoriske filmer, 1 helaftens forestilling. Vi samarbeider med teatre, regionalt og nasjonalt, og
er deltagende eller medarrangører på festivaler og andre begivenheter. Foreløpig er 3 av våre tidligere
studenter tatt opp på MA-studiet ved Kunsthøgskolen i Oslo.
Skuespillerutdanningen og faglig personale:
Staben er rekruttert nasjonalt og internasjonalt fra Europa og Latin-Amerika, med høyest mulige
kompetanse relatert til metodikken skolen er fundert på. 40% av stabens nåværende sammensetting har
førstekompetanse, og 1. januar ansettes professor i et halvårig engasjement. Engasjementstillinger
benyttes også for å innhente sceneinstruktører, dramatikere og annet fagpersonale på høyest mulig
kunstneriske nivå.
Økonomiske konsekvenser:
Resultatkomponenten i finansieringssystemet tilsvarer;
Kostnadsklasse A = 149 000,Kostnadsklasse B = 114 000,Med et internt måltall på 50 studenter fordelt på 3 år, vil en heving av Skuespillerutdanningen fra
kostnadsklasse B til A gi en økning rammen på kr 1, 75 millioner kroner, forutsatt gjennomstrømming
tilsvarende måltall.
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Konklusjon:
Skuespillerutdanningen ved Nord universitet er definisjonsmessig, og ut i fra et internasjonalt og
nasjonalt faglig perspektiv, på samme nivå som Kunsthøgskolen i Oslo-Teaterhøgskolen og ScenekunstAkademiet ved Høgskolen i Østfold. Vi ber derfor om en tilnærmet finansiell likestilling, noe som
innebærer oppgradering av Skuespillerutdanningen ved Nord universitet fra kostnadsklasse B til
kostnadsklasse A med virkning fra 2017.
I ny finansieringsmodell for UH-sektoren er Kategori 4 angitt som «... kunstfag og særskilt dyre fag». Det
forventes at Skuespillerutdanningen ved Nord universitet vil plasseres i denne kategorien når ny
finansieringsmodell innføres.

Kategori-/kostnadsklasseplassering for 2-årig trafikklærerutdanning ved Nord universitet
HiNT har ved flere anledninger søkt KD om endret kostnadsklasse fra E til D for 2-årig
trafikklærerutdanning uten at dette har resultert i endringer; senest med svar fra KD til HiNT av 7.4.2011
(deres ref. 200701024).
Nord universitet har følgende argumentasjon for innmeldingen:
Den praktiske undervisningen i trafikklærerstudiet foregår i dagens trafikkskole, der både fagtilsatte og
lærebiler finansieres av høgskolen selv. Trafikkskolen er godkjent øvingsarena for reelle førerkortelever
etter Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve mm. Praksisundervisningen utgjør til sammen 30 av et
totalt omfang på 120 studiepoeng. Lærebilene som benyttes har plass til maksimalt tre studenter, i tillegg
til veileder og kjøreelev. Dette medfører at den praktiske undervisningen nødvendigvis må foregå i små
grupper. I tillegg kommer kostnader knyttet til kjøretøyparken, som for tiden omfatter 20 lærebiler, 2
motorsykler, 1 buss og 1 vogntog. Enhetskostnaden pr. student blir derfor høyere enn gjeldende
kostnadsklasse tilsier.
Statens vegvesen Vegdirektoratet, som har sektoransvar for trafikksikkerhet i Norge, fremhever at den
praktiske delen er en svært viktig del av utdanningen for å forberede studentene på yrkeslivet. De har gitt
uttrykk for at dagens organisering av den praktiske undervisningen er en ønsket modell også for framtida.
Med dette som bakteppe ber Nord universitet om at kostnadsklassen for trafikklærerutdanningen endres
fra kostnadsklasse E til D.
Oppsummering søknad om endret innplassering av utdanningsprogram



Kategori-/kostnadsklasseplassering for Skuespillerutdanningen ved Nord universitet fra kategori B til
kategori A.
Kategori-/kostnadsklasseplassering for 2-årig trafikklærerutdanning ved Nord universitet fra kategori
E til kategori D.

Oppsummering satsingsforslag
Nord universitets satsingsforslag utenfor rammen i 2017 oppsummeres med tallfestede kostnader i
tabellen nedenfor.

34

Tiltak
Tiltak 1: kompetanseutvikling nytt universitet
Frikjøp av interne i kvalifiseringsløp
Stipendiatstillinger
Økte lønns- og driftsutgifter
Tiltak 2: Utdanning - studietilbud
200 studieplasser oppstart høst 2017 (snitt kategori D)
Tiltak 3: Infrastruktur - bygg og utstyrsmidler
Byggetrinn 6A Campus Bodø
Byggetrinn 6B Campus Bodø
Nye leiearealer Innovasjonspark Bodø
Næringscampus Steinkjer
Campusutvikling Stjørdal
Særskilte behov - driftsmidler og utstyr - maritime studier.

2 017
73 700 000
25 400 000
40 000 000
8 300 000
8 100 000
8 100 000
38 000 000
6 500 000
10 000 000
10 000 000
8 000 000
3 500 000

2 018
2 019
99 100 000 108 300 000
26 700 000 25 400 000
60 000 000 60 000 000
12 400 000 22 900 000
24 300 000 40 500 000
24 300 000 40 500 000
40 500 000 53 500 000
6 500 000
6 500 000
13 000 000 26 000 000
6 000 000
6 000 000
5 000 000
5 000 000
4 000 000
4 000 000
6 000 000
6 000 000

Med hilsen

Pål A. Pedersen
rektor Universitetet i Nordland

Bente Aina Ingebrigtsen
fungerende rektor Høgskolen i Nord-Trøndelag
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VEDLEGG: Estimater på kostnader til kompetanseheving nytt universitet

Budsjettkonsekvenser av
kompetanseheving (MNOK)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Frikjøp av interne i kvalifiseringsløp

24,2

25,4

26,7

25,4

24,2

22,9

0,0

Stipendiatstillinger

20,0

40,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

4,1

8,3

12,4

22,9

33,4

43,8

58,8

48,3

73,7

99,1

108,3

117,5

126,8

118,8

Økte lønns- og driftsutgifter
Sum

A. Lønns og driftsutgifter: Det vil være behov for å heve 122 stillinger til førstestillinger, 56 stillinger til
professor/dosentstillinger, samt opprette 43,4 nye undervisningsstillinger for å kompensere for økt
forskningstid i hevede stillinger.

Årlige merutgifter ved endt førstekompetanseløft (i 1000 NOK)
Økt lønn for ansatte med
førstekompetanse
Nye årsverk universitetslektor
grunnet økt forskningstid
Sosiale kostnader nye stillinger/økt
lønn
Økt annum hevede stillinger
Annum nye
universitetslektorstillinger
Kontorplass til nye ansatte
Sum

Antall

Per
enhet

Kostnad

121,8

60

7310

37,2

526,5

19565

28 %

7525

13

1584

121,8
37,2

7

260

37,2

164

6094
42338

Årlige merutgifter ved endt
toppkompetanseløft (i 1000 NOK)
Økt lønn for ansatte med
toppkompetanse
Nye årsverk universitetslektor
grunnet økt forskningstid
Sosiale kostnader nye stillinger/økt
lønn
Økt annum hevede stillinger
Annum nye
universitetslektorstillinger
Kontorplass til nye ansatte
Sum

Antall

Per
enhet

Kostnad

56,1

140

7860

6,2

526,5

3284

28 %

3120

20

1123

56,1
6,2

7

44

6,2

164

1023
16453

B. Kompetansehevingsprogram
Førstekompetanse:
 40% vil kunne rekrutteres direkte gjennom eksterne utlysninger (50 førstestillinger).
 35% av førstestillingsbehovet vil søkes tilført internt ved å tilby 61 faglig tilsatte kvalifiseringsløp
over 6 år gjennom 50% FOU-tid. For å kompensere for undervisningsressursen som bortfaller vil
det bli behov for 27,1 årsverk undervisningsstillinger i 6 år til en årlig kostnad på 22,9 MNOK.
 25% søkes rekruttert gjennom egne Ph.d-programmer. Med en gjennomføringsgrad på 70% og
rekruttering av 70% ved endt løp vil det være behov for å utlyse 60 stipendiatstillinger over 3 år
til en kostnad på 180 MNOK.
Toppkompetanse:
Rekrutteringen av toppkompetanse vil fordeles mellom kvalifiseringsløp internt innenfor 50% FOU-tid og
ekstern rekruttering. Bortfall av undervisningsressurs estimeres til 94.000,- per faglig ansatt i
kvalifiseringsløp.
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

15/5648-

27.11.2015

Nord universitet – styre 1. januar 2016 – 31. juli 2019 – oppnevning av styreleder og
-medlemmer
Gjennom ekstern representasjon i styret, er det et mål å tilføre styret et videre spekter av
kompetanse og erfaring som på bredt grunnlag skal ivareta samfunnsinteresser og
bidra til å styrke samspillet mellom institusjonen og sentrale bruker- og interessegrupper.
Departementet har oppnevnt følgende styreleder og –medlemmer for Nord universitet for
perioden 1. januar 2016 til 31. juli 2019.
Styreleder
Vigdis Moe Skarstein, Solna, Sverige
Medlemmer
Bjørg Tørresdal, Levanger
Aslaug Mikkelsen, Stavanger
Reidar Bye, Steinkjer
Jens Schollin, Örebro, Sverige
Varamedlemmer
1. Søren Fredrik Voie, Leknes
2. Kriss Rokkan Iversen, Kabelvåg
Styrets oppgaver og ansvar
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Universitets- og høyskolesektoren har en sentral rolle i å møte samfunnets behov for
kunnskap og kompetanse. Kunnskap er sentralt for den enkeltes utvikling og utfoldelse,
og er en avgjørende faktor for å kunne møte globale og nasjonale utfordringer knyttet til
miljø og klima, helse og velferd og verdiskaping. Det er viktig at styret er bevisst dette
ansvaret og tar en aktiv rolle i utviklingen av virksomhetene.
Styret er det øverste organ ved institusjonen, og styrets oppgaver følger av lov 1. april
2005 om universiteter og høyskoler. Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre
enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Styret har et overordnet
og strategisk ansvar for utviklingen av institusjonen, Styret skal sørge for at den faglige
virksomheten holder høy kvalitet og at institusjonen drives effektivt og i
overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder og de rammer og mål
som gis av overordnet myndighet.
Styret skal sørge for en hensiktsmessig organisering av virksomheten tilpasset
institusjonens egenart, fastsatte strategier og utfordringer og muligheter. Styret skal føre tilsyn
med institusjonens virksomhet og har ansvaret for at de økonomiske ressurser disponeres etter
forutsetninger for tildelte bevilgninger. Styret må sikre god forankring av
beslutningsprosesser og godt samspill med institusjonsledelsen for å kunne ivareta
styreansvaret på en god måte.
Departementet har utarbeidet en veileder som angir rammer for arbeidet til styrene i sektoren,
og som er lagt ut på regjeringens nettsider:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/uh/veiledere/veilederrammerstyre
neweb.pdf.
Departementets forutsetninger og forventninger til Nord universitet vil fremkomme blant
annet i departementets tildelingsbrev for 2016. Universitetet vil sørge for kopi av
tildelingsbrevet og nærmere informasjon om vervet som styremedlem.

Kunnskapsdepartementet ønsker lykke til med styrearbeidet.

Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef
Erling H. Dietrichson
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Adresseliste
Vigdis Moe Skarstein
Bjørg Tørresdal
Aslaug Mikkelsen
Reidar Bye
Jens Schollin
Kriss Rokkan Iversen
Søren Fredrik Voie
Kopi:
Universitetet i Nordland
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Nesna
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Notat til

Styret i Høgskolen i Nord-Trøndelag

Styret for Nord universitet - styresammensetning
Styreleder: Vigdis Moe Skarstein
Eksterne styremedlemmer:
Reidar Bye, Levanger
Bjørg Tørresdal, Levanger
Aslaug Mikkelsen, Stavanger
Jens Schollin, Örebro, Sverige
Varamedlemmer
1. Søren Fredrik Voie, Leknes
2. Kriss Rokkan Iversen, Kabelvåg
Interne styremedlemmer:
Roar Tromsdal (med personlig vararepresentant Kåre Haugan)
Elisabeth Suzen (med personlig vararepresentant Wenche Hammer Johannessen)
Asbjørn Røiseland (med personlig vararepresentant Ove Jakobsen)
Roald Jakobsen (med personlig vararepresentant Merete Holm)
Lisbeth Flatraaker (med personlig vararepresentant Siv Almendingen)
Studentrepresentanter:
Kaja Varem Aardal (HiNE). Personlig vara Fay-Renée Olsen Waag
Andreas Hovd (HiNT). Personlig vara Emma Giskås
Kjetil Fjellgaard (UiN). Personlig vara Oda Oldertrøen

Jorunn Aurstad
Seniorkonsulent
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Universitetet i Nordland
Postboks 1490
8049 BODØ

Deres ref

Vår ref

Dato

14/5309-

01.07.2015

Supplerende tildelingsbrev - Statsbudsjettet 2015 - kap.260 post 50 - SAKS-midler
Vi viser til Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2015, jf. Innst. 12 S (2014-2015) og
Prop. 1 S (2014-2015).
Ved kongelig resolusjon 19. juni 2015 er det bestemt at Universitetet i Nordland (UiN) og
Høgskolen i Nesna (HiNe) fra 1. januar 2016 skal organiseres som ett universitet.
Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 18,5 mill. kroner til UiN og HiNe for 2015.
Midlene skal gå til arbeidet med omstilling og sammenslåingen av institusjonene.
Departementet legger til grunn at det er særlige omstillingsbehov for virksomheten på Nesna,
og at det kan bli aktuelt at Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) også ønsker å være med på
sammenslåingen. Midlene utbetales til UiNs konto 4714 10 00213.
De tildelte midlene kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom de ikke benyttes i
samsvar med forutsetningene. Vi ber om at det rapporteres om bruk av midlene i Årsrapport
(2015–2016) med frist til departementet 15. mars 2016. I rapporteringen skal det gis en
beskrivelse av tiltakets resultater og grad av måloppnåelse.
Med hilsen

Rolf L. Larsen (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef
Audun Digerud Berg
fung. avdelingsdirektør
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Kopi til:
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Riksrevisjonen
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

15/2238-

24.11.2015

Supplerende tildelingsbrev - statsbudsjettet 2015 - kap. 260 post 50, SAKS-midler til
sammenslåing
Vi viser til Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2015, jf. Innst. 12 S (2014-2015) og
Prop. 1 S (2014-2015). Vi viser videre til brev fra statsråd Torbjørn Røe Isaksen 9. oktober
2015 om saken.
Ved kongelig resolusjon 9. oktober 2015 er det bestemt at Universitetet i Nordland (UiN),
Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) og Høgskolen i Nesna (HiNe) skal organiseres som ett
universitet under navnet Nord universitet.
Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 4 mill. kroner til Universitetet i Nordland,
Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna. Midlene skal gå til arbeidet med
sammenslåingen av institusjonene. Midlene utbetales til UiNs konto 4714 10 00213.
De tildelte midlene kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom de ikke benyttes i samsvar
med forutsetningene. Vi ber om at det rapporteres om bruk av midlene i Årsrapport (2015–2016)
med frist til departementet 15. mars 2016. I rapporteringen skal det gis en beskrivelse av
tiltakets resultater og grad av måloppnåelse.

Med hilsen
Hedda Huseby (e.f.)
avdelingsdirektør
Kasper Aunan

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
http://www.kd.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90*
Org no.
872 417 842

Universitets- og
høyskoleavdelingen

Saksbehandler
Kasper Aunan
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førstekonsulent
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne
signaturer.

Kopi: Riksrevisjonen
Adresseliste
Universitetet i Nordland
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Nesna

Side 2

Postboks 1490
Postboks 2501

8049
7729
8700
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78/15 (V) Budsjett for 2016 – HiNT og Nord universitet Trøndelag
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

14/00543-11
11
Tomm Sandmoe

Saksgang
1 IDF-utvalget sentralt
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
07.12.2015
10.12.2015

Saknr
78/15

Forslag til vedtak/innstilling:
1.
Styret vedtar at rammen for 2016 settes til 503 120 000 kroner.
2.

Styret vedtar følgende fordeling av driftsrammene - i henhold til
budsjettfordelingsmodellen - for 2016:
 Strategiske og øremerkede prioriteringer
Kroner 15 170 000, Infrastruktur
Kroner 96 835 000,Kroner 234 616 000, Gjennomføring av studier
 Forskning og utvikling (FoU)
Kroner 34 655 000, Administrative tjenester
Kroner 103 924 000, Investeringer
Kroner 17 920 000,-

3. Herav øremerket avdelingene og rektors og styrets strategiske midler slik:





Næring, Samfunn, Natur
Helsefag
Lærerutdanning
Trafikklærerutdanning

 Styrets strategiske tiltak
 Rektoratets strategiske midler
 Strategiske kompetansemidler/rektorat

Kroner 64 859 000,Kroner 71 756 000,Kroner 109 518 000,Kroner 18 346 000,Kroner 1 500 000
Kroner 1 000 000
Kroner 3 300 000

Sammendrag
Høgskolen i Nord-Trøndelag blir Nord universitet fra 1. januar 2016
I kongelig resolusjon av 9. oktober 2015 ble det besluttet at Høgskolen i NordTrøndelag (HiNT), Universitetet i Nordland (UiN) og Høgskolen i Nesna (HiNe) skal
organiseres som ett universitet under navnet Nord universitet fra 1.1.2016.
Sammenslåingen gir en rekke muligheter og utfordringer som vil prege det nye
universitetet i budsjettåret 2016.
Budsjett- og regnskapsmessig gjennomføres fusjonen mellom Høgskolen i Nesna og
universitetet i Nordland 1. januar 2016. Vi vil bruke 2016 til å innfusjonere HiNT’s
budsjett og regnskap med virkning fra 1. januar 2017.
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Budsjettet ved HiNT vil således i 2016 utgjøre en andel av Nord universitet sitt
samlede budsjett. Nord universitet vil i et overgangsår (2016) budsjettmessig og
regnskapsmessig bestå av Nord universitet Trøndelag (tidligere Høgskolen i NordTrøndelag) og Nord universitet (tidligere Høgskolen i Nesna og tidligere Universitetet
i Nordland).
Budsjettets ramme
Foreløpig tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet gir oss et godt utgangspunkt for
å legge et budsjett for 2016 med tanke på videre utvikling av tidligere Høgskolen i
Nord-Trøndelag og det kommende Nord universitet. En ramme på 486 millioner kroner
betyr en økning på 4,9 %. Med en forventet generell pris- og lønnsstigning på 2,9 %,
vil dette gi oss en realøkning i 2016.
Bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet for - 485.813.000 - kroner 2016 er tillagt;
- Budsjetterte fremleieinntekter i 2016 kalkulert til 2,1 millioner kroner
- Fra balansen fremførte innsparinger på strategiske/øremerkede midler de siste
årene 6,3 millioner kroner
- Fra balansen fremførte innsparinger på investeringsmidler de siste årene 1,2
millioner kroner
- Fra balansen fremførte innsparinger på infrastrukturmidler de siste årene,
«styrets handlingsrom» 4,4 millioner kroner
- Fra balansen fremførte ubrukte midler på stipendiatposten 3,307 millioner
kroner
Rammen for det totale budsjettet for 2016 fastsettes følgelig til 503.120.000 kroner.
Dette er et ekspansivt budsjett. Den stramme økonomistyring HiNT har utøvd de
siste årene for å skape handlingsrom inn mot fremtidige utfordringer omsettes nå i
faglige og organisatoriske aktiviteter for å utvikle organisasjonen og styrke HiNTs
inngang til universitetssektoren.
Ut over denne rammen vil eksternaktiviteten bidra til handlingsrom for HiNTs faglige
aktivitet. Den eksterne virksomheten vil således gi oss et høyere aktivitetsnivå enn
tildelingsbrevet gir rom for. Den eksterne aktiviteten antas i 2016 å utgjøre mer enn
40 millioner kroner.
Fordeling av rammen
Hovedprioriteringene er tydelige. Veksten ligger på de faglige satsinger og andelen
av budsjettet som går til gjennomføring av utdanninger og forskning og utvikling
(FOU) er større enn noen gang før. Likeledes er satsing inn mot fremtidens
utfordringer tydelige på rammen til investeringer.
I motsatt ende av skalaen ligger tildelinger til infrastruktur, drift av administrasjon og
bygningers drift. Andelen av budsjettet som går til infrastruktur, administrasjon og
bygningsdrift er mindre enn noen gang før.
I løpet av høsten har budsjett 2016 vært tema i flere ledermøter. Avdelingssjefene
har før og mellom møtene hatt muligheter for å komme med innspill til prioriteringer
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underveis i prosessen. Gjennom heldags budsjett-/ledermøte 5/11 er konsensus om
forslaget til stede.
Vedlegg:
Budsjett 2016 HiNT – Nord universitet Trøndelag (under etablering)

Bente Aina Ingebrigtsen
Konstituert rektor
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- Nord universitet Trøndelag (under etablering)

BUDSJETT 2016
- intern fordeling av tildelt bevilgning i henhold til foreløpig tildelingsbrev fra
Kunnskapsdepartementet

Saksframlegg til styresak
Høgskolen i Nord-Trøndelag 10.12.15
Nord universitet 16.12.15
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1. Budsjettildeling – kommentarer til rammen fra
Kunnskapsdepartementet
Høgskolen i Nord-Trøndelag blir Nord universitet fra 1. januar 2016
I kongelig resolusjon av 9. oktober 2015 ble det besluttet at Høgskolen i Nord-Trøndelag
(HiNT), Universitetet i Nordland (UiN) og Høgskolen i Nesna (HiNe) skal organiseres som ett
universitet under navnet Nord universitet fra 1.1.2016. Sammenslåingen gir en rekke
muligheter og utfordringer som vil prege det nye universitetet i budsjettåret 2016.
Budsjett- og regnskapsmessig gjennomføres fusjonen mellom Høgskolen i Nesna og
universitetet i Nordland 1. januar 2016. Vi vil bruke 2016 til å innfusjonere HiNT’s budsjett og
regnskap med virkning fra 1. januar 2017.
Budsjettet ved HiNT vil således i 2016 utgjøre en andel av Nord universitet sitt samlede
budsjett. Nord universitet vil i et overgangsår (2016) budsjettmessig og regnskapsmessig
bestå av Nord universitet Trøndelag (tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag) og Nord
universitet (tidligere Høgskolen i Nesna og tidligere Universitetet i Nordland).

Rammen fra Kunnskapsdepartementet 2016
Den samlede finansiering av høgskolen er sammensatt av to hovedelementer, bevilgning fra
Kunnskapsdepartementet og ekstern finansiering gjennom bidrags- og oppdragsaktivitet.
Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet gitt i foreløpig tildelingsbrev 2016 viser en tildeling til
HiNT på 486 millioner kroner til lønn, drifts- og investeringsformål. Bevilgningen kan deles
opp i 4 hovedkomponenter – som vist i tabellen under:

-Resultatbasert uttelling utdanningsincentiver
-Resultatbasert uttelling forskningsincentiver
-Forskningstildeling - rekrutteringsstillinger
-Konsekvensjusteringer; nye studieplasser
-Strategisk tildeling
Sum HiNT

2016

2015

2014

2013

145 778’
3 310’
15 128’
1 035’
320 562’

134 423’
4 051’
14 701’
1 459’
307 814’
462 448

124 487’
2 504’
13 020’
2 767’
295 411’
438 188’

114 876’
2 398’
10 090’
2 799’
283 237’
413 400’

5,5%

6,0 %

4,9 %

485 813’
Endring %
4,9 %
Tabell 1: Finansiering de siste 4 år – tall i tusen kroner

Budsjettsaken viser den interne fordelingen av drifts- og investeringsmidler etter vedtatt
fordelingsmodell. Det er tallstørrelsene i foreløpig tildelingsbrev (Kunnskapsdepartementet
oktober 2015) som fordeles. Endelig tildelingsbrev brev mottas ved HiNT ultimo desember,
og kan medføre endringer i rammen. Det påpekes at den eksterne virksomheten vil gi oss et
høyere aktivitetsnivå enn tildelingsbrevet gir rom for. Den eksterne aktiviteten antas i 2016 å
utgjøre mer enn 40 millioner kroner.
Departementets tildelingsmodell innebærer et fokus på resultatoppnåelse ved at deler av
bevilgningen (ca. 30 %) er resultatbasert (se tabell 2 under), mens resten (ca. 70 %) er
basert på historiske tildelinger (geografi, porteføljesammensetning, størrelse osv).
Framstillingen nedenfor viser de ulike bevilgningskomponentene som prosent av
totalbevilgningen for de fire siste årene:
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Tabell 2: Prosentvis fordeling av finansieringskomponenter
Resultatkomponenten gjennom resultatbaserte utdanningsincentiver øker som følge av
økt studiepoengproduksjonen og økt uttelling gjennom utvekslingsstudenter, se tabell 12 for
utvikling studiepoengproduksjon i HiNT siste år.
Vår bevilgning gjennom utvekslingsstudenter endres i 2016 som følge av en reduksjon fra 29
(2013) til 21 (2014) kandidater.
Uttelling gjennom resultatbaserte forskningsincentiver er redusert med 741’ kroner og
utgjør i 2016 3.310’ kroner. Denne reduksjonen kommer først og fremst gjennom at HiNT
reduserer antall publiseringspoeng fra 90 til 70, og en reduksjon i antall
doktorgradskandidater (samarbeidskandidater). Her fikk vi uttelling gjennom 5
samarbeidskandidater ett år tilbake, og 2 i tildelingsbrevet for 2016.
Derimot øker HiNT sin uttelling på midler fra Forskningsrådet og regionale forskningsfond
med 1 million kroner.
Forskningstildeling – rekrutteringsstillinger balanserer med 15 stipendiatstillinger.
Den strategiske tildelingen øker med 13 millioner kroner fra 2015.
- Kompensasjon for pris- og lønnsvekst (2,9 %).
- Økning på 1 million kroner som følge av videreføring av nye studieplasser i revidert
nasjonalbudsjett 2015.
- Reduksjon på 21’ kroner som følge av oppretting av en enhet for samordning av
statlige innkjøp.
- Reduksjon på 2,4 millioner kroner som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering.

Kandidatmåltall for 2016
Departementet innførte fra 2014 kandidatmåltall for helse- og lærerutdanningene. Dette er
utdanninger der det er kritisk at samfunnets behov imøtekommes. Kandidatmåltallene angir
et minstekrav til antall uteksaminerte kandidater HiNT skal ha. Kandidatmåltallene er
identiske med tallene angitt for 2014 og 2015.
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Studium
Helsefagutdanningene
Farmasiutdanning, 3 år
Sykepleierutdanning
Vernepleierutdanning
Lærerutdanningene
Barnehagelærerutdanning
GLU 1-7
GLU 5-10
PPU og PPU-Y
Faglærerutdanning
Tabell 3: Kandidatmåltall for 2016

Kandidatmåltall
21
169
30
51
48
32
74
21

Rekrutteringsstillinger (stipendiater)
Rekrutteringsstillinger er en del av forskningskomponenten i tildelingsbrevet. HiNT har fra og
med 2010 hatt 14 stipendiatstillinger, og fra 2015 15 stipendiatstillinger. Tildelingen er
beregnet til 15 millioner kroner, og skal dekke lønn, sosiale utgifter, driftsutgifter og
administrasjon. Ved intern fordeling av midlene overføres beløp til avdelingene der vi har
«finansielt aktive» stipendiater.

2. HiNTs budsjettfordelingsmodell
HiNTs budsjettfordelingsmodell ble omarbeidet og justert, jfr. Styresak 53/2012. Endringene
ble innarbeidet første gang fra budsjettåret 2013. I budsjett 2016 er disse vedtatte
prinsippene videreført.
Til modellvedtakets Punkt 2; budsjettfordelingsmodellen vektlegger fra 2013 måltall 50%
og produksjon 50%.
Fordelen med måltall er at systemet blir forutsigbart og stabiliserende. En av begrunnelsene
for kvalitetsreformen var at systemet med måltall var konserverende og bidro lite til
nyskaping og utvikling. Mange samles om at fordelen med å styre etter faktisk produksjon er
at dette gir de riktigste insentivene til å utnytte ressursene på en best mulig måte, og at det
bidrar til forbedring og videreutvikling av studietilbudene. De enkelte lærestedene har innført
styringssystemer med forskjellige varianter hvor man kombinerer styring etter faktisk
produksjon og styring etter måltall.
HiNTs modell forener disse styringsperspektivene, og vi har valgt å vektlegge produksjon
noe mer enn Kunnskapsdepartementets fordelingsmodell som gir 60% gjennom strategisk
tildeling (måltall) og 40% uttelling for gjennomførte studier (produksjon).
Til modellvedtakets Punkt 3; plassering av utdanningene innen teater, spill og trafikk er
videreført med intern plassering i en kostnadsklasse ett nivå over departementets
kostnadsklasse, som det har ligget siden vedtak i 2008. Effekten av en eventuell
tilbakestilling til departementets kostnadsklasse for budsjettåret 2016 ville være:
Effekt av
kostnadsklasseendring

Omfordelingsvirkning

Næring, Samfunn,
Natur

Helsefag

Lærerutdanning

504’ 1.830’

Tabell 4: Virkning av kostnadsklasseendringer – tall i tusen kroner

302’

Trafikklærerutdanning

(- 2.636’)
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Til modellvedtakets punkt 4; prognostisert og antatt studiepoengproduksjon for studieåret
2015/2016 er innarbeidet i modellen. Det blir følgelig en teknisk justering og omfordeling
avdelingene mellom i oktober 2016 når endelige studiepoengproduksjonstall er klare. Det
forventes at det blir relative små utslag av slike justeringer (som erfaringene fra
gjennomføringene i 2013, 2014 og 2015 viser).

3. Budsjettets ramme
Rammen fra Kunnskapsdepartementet for - 485.813.000 - kroner 2016 er tillagt;
- Budsjetterte fremleieinntekter i 2016 kalkulert til 2,1 millioner kroner
- Fra balansen fremførte innsparinger på strategiske/øremerkede midler de siste årene
6,3 millioner kroner
- Fra balansen fremførte innsparinger på investeringsmidler de siste årene 1,2 millioner
kroner
- Fra balansen fremførte innsparinger på infrastrukturmidler de siste årene, «styrets
handlingsrom» 4,4 millioner kroner
- Fra balansen fremførte ubrukte midler på stipendiatposten 3,307 millioner kroner
Rammen for det totale budsjettet for 2016 fastsettes følgelig til 503.120.000 kroner.
Dette er et ekspansivt budsjett. Den stramme økonomistyring HiNT har utøvd de siste årene
for å skape handlingsrom inn mot fremtidige utfordringer omsettes nå i faglige og
organisatoriske aktiviteter for å utvikle organisasjonen og styrke HiNTs inngang til
universitetssektoren.
Ut over denne rammen vil eksternaktiviteten bidra til handlingsrom for HiNTs faglige aktivitet.
Den eksterne virksomheten vil således gi oss et høyere aktivitetsnivå enn tildelingsbrevet gir
rom for. Den eksterne aktiviteten antas i 2016 å utgjøre mer enn 40 millioner kroner.
Gjennom kalkylemodellen som støtter prissetting av våre eksterne oppdrag beregnes det et
påslag for indirekte kostnader (les; administrative tjenester). Dette påslaget ble tilbakeført
administrasjonen som en delfinansiering av disse tjenester til og med 2014. Fra 2015 tilføres
dette påslaget gjennom kalkylen direkte til fagavdelingene. For 2016 vil derfor
fagavdelingenes finansiering og ramme gjennom denne endringen styrkes med et beløp
antatt 3 millioner kroner.
I tabell 9 – siste linje – er det vist et anslag på hvilket beløp hver enkelt fagavdelings
finansiering samlet vil bli styrket med gjennom tilbakeført indirekte kostnad, det vil si gjennom
de kalkyler som gjøres på eksternaktiviteten (samlet anslag i 2016 er 9,9 millioner kroner).

4. Fordeling av rammen
I løpet av høsten har budsjett 2016 vært tema i flere ledermøter. Avdelingssjefene har før og
mellom møtene hatt muligheter for å komme med innspill til prioriteringer underveis i
prosessen. Gjennom heldags budsjett-/ledermøte 5/11 er konsensus om forslaget til stede.
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Hovedprioriteringene er tydelige. Veksten ligger på de faglige satsinger og andelen av
budsjettet som går til gjennomføring av utdanninger og forskning og utvikling (FOU) er større
enn noen gang før. Likeledes er satsing inn mot fremtidens utfordringer tydelige på rammen
til investeringer.
I motsatt ende av skalaen ligger tildelinger til infrastruktur, drift av administrasjon og
bygningers drift. Andelen av budsjettet som går til infrastruktur, administrasjon og
bygningsdrift er mindre enn noen gang før.

5. Budsjettfordelingsmodellen – fordeling av budsjett 2016
I dette avsnittet følges budsjettfordelingsmodellens struktur og det kommenteres kort
innenfor hver modul. Den relative størrelse på hver av modulene, og utvikling 4 siste år
fremgår av figur nedenfor:

Tabell 5: Budsjettfordelingsmodellen – modulenes relative størrelse

I tilknytning til overskrift på hver av de 6 modulene i budsjettfordelingsmodellen er det angitt
samlet beløp avsatt i modulen, og modulens relative størrelse av rammen stilt til rådighet
gjennom det årlige tildelingsbrev (tilsvarende for 2015).
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Strategiske og øremerkede prioriteringer (15.170.000,- 3,1% (3,3%)).
Strategiske prioriteringer
Namdalsmidler
IKT-pedagogisk senter; veiledning/drift
Innovasjonssatsing i HiNT
Styrets strategiske tiltak
Strategiske kompetansemidler/rektoratet
Omstilling /Fusjon
Sum strategiske prioriteringer

1 900 000
550 000
500 000
1 500 000
3 300 000
2 000 000
9 750 000

Øremerkede midler
Tillitsvalgte og hovedverneombud
Studentparlamentet
Bedriftsidrettslag HiNT
Kulturtiltak (GAID m.m.)
Internasjonalisering
Kompass 2030 Koordinator
Utsmykning og forskjønnelse uteområder
Inventar/utstyr/planarbeider utbygging Steinkjer/Stjørdal
Styregodtgjøring inkl. antatt lønnsrefusjon
Sum andre øremerkede midler

890 000
740 000
100 000
260 000
470 000
260 000
100 000
2 000 000
600 000
5 420 000

I tabell 11 fremgår flere detaljer til de strategiske prioriteringer og øremerkede midler.
-De sentralt avsatte strategiske midler holdes fortsatt på et lavt nivå. Dette er et signal til
avdelingene om at lista for å hente ut sentralt avsatte strategiske midler er hevet, og er i tråd
med vedtaket om endringer i budsjettfordelingsmodellen gjeldende fra 2013.
-Det foreslås avsatt totalt 9,8 millioner kroner til strategiske prioriteringer og 5,4 millioner
kroner til andre øremerkede midler for 2016.
-Styresak 60/2013 IKT-pedagogisk senter er etablert som egen gruppe og følges opp med
et avsatt beløp i budsjettet. Dette med tanke på å støtte veiledningskompetansen ved
avdelingene. Posten styrets strategiske tiltak foreslås satt til 1,5 millioner kroner.
-Strategiske kompetansemidler, 3 millioner kroner, og omstillingsmidler, 2 millioner
kroner, kan begge leses i relasjon til pågående fusjons- og omstillingsprosess.
-Det avsettes 100.000 kroner til et felles bedriftsidrettslag for HiNT. Beløpet skal benyttes
til felles og campuslokale tiltak for å motivere til økt aktivitet og mosjon i hele HiNT.
-Posten kulturtiltak bygger på at det i 2016 på ny skal gjennomføres et felles
studentvelkomsttiltak for alle studenter i Nord-Trøndelag («GAID»).
-Det avsettes 2 millioner kroner til pågående plan- og byggeprosesser ved campus
Steinkjer og Stjørdal med tanke på planarbeider, inventar og utstyr. Prosjekteringsstart
næringscampus Steinkjer er planlagt til januar 2016 og planlagt byggestart er januar 2017.
En modernisert og mer effektiv næringscampus vil være ferdigstilt for overtakelse i desember
2018. Det høye innslaget fra landbrukssektoren i næringscampuset vil underbygge god
dialog i den blå-grønne satsingen ved Nord universitet. Dette vil bidra til relevans i forskning
og undervisning.
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Infrastruktur (96.835.000,- 19,9% (20,7)%))
Faste kostnader til infrastruktur realbudsjetteres. Husleie utgjør av infrastrukturkostnadene
75 millioner kroner. Beløpet er kalkulert i henhold til de siste års regnskap og kjente, og
forventede endringer i, avtaler.
Energikostnader er kalkulert til 8,8 millioner kroner i 2016. Dette bygger på noe lavere
temperaturforhold enn i 2015, og med påslag for forventet prisjustering fra
energileverandører. Kontinuerlig arbeid med energiøkonomisering bidrar til at det ikke legges
inn volumøkninger på posten. Arbeidet med energiøkonomisering vil fortsette i 2016.
Andre infrastrukturkostnader utgjøres av vakthold, UNINETT-avtaler, leie av
datasystemer, lisenser ved bibliotek, telefoni, kopikostnader og leasingkostnader for
kjøretøy. Disse kostnadspostene er kalkulert i henhold til registrerte og forventede pris- og
volumøkninger.

Gjennomføring av studier (234.616.000,- 48,3% (45,8%))
Budsjettforslaget viser også i 2016 en styrking av modulen gjennomføring av studier. Dette
medfører for fagavdelingene generelt en vekst både nominelt og reelt i forhold til 2015.
Veksten fremkommer av de nederste linjene i tabell 9: «Fordeling av bevilgning for 2016».
Ut over denne veksten velger HiNT å legge inn et ekstra insentiv til vekst i den eksterne
aktivitet. Dette som følge av at det påslaget som legges for administrative tjenester i våre
kalkyler for ekstern aktivitet fra 2015 skal tilbakeføres fagavdelingene – og ikke
administrasjonen, som har blitt delfinansiert ved hjelp av denne til og med 2014. Denne
omleggingen i økonomimodellen har vist seg å være et insentiv til økt eksternaktivitet, og vil
gi fagavdelingene et økt handlingsrom i 2016.

Måltall
Tabellen nedenfor viser fordeling av måltall i 2016.
Ved tildeling av nye studieplasser fra departementet er det et hovedprinsipp at dette
etableres som måltall, og endret finansiering skjer etter prinsipp nedfelt i HiNT’s
budsjettfordelingsmodell. For 2016 videreføres således gjennom tildelingsbrevet fra
Kunnskapsdepartementet tildelingen av 10 nye studieplasser som HiNT ble tildelt gjennom
Revidert Nasjonalbudsjett 2015 (RNB). I tildelingsbrevet etter RNB ble HiNT tildelt 10 nye
studieplasser til sykepleierutdanningen. Gjennom tildelingsbrevet 2016 videreføres denne
tildelingen med 10 nye måltall, slik at helsefagsavdelingen får en økning på 10+10 nye
måltall (kostnadsklasse E) i forhold til 2015-budsjettet. Dette i tråd med styresak HiNT 53/15.
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Måltall 2016

NSN
Inntektsklasse F
Inntektsklasse E
Inntektsklasse D
Inntektsklasse C
Inntektsklasse B
Inntektsklasse A
Sum

302,00
235,00
187,50
724,50

HEL
50,00
700,00
100,00
850,00

LÆR

TLU

Sum

30,00
336,00
560,00
75,00
40,00
1 041,00

10,00
200,00
210,00

382,00
1 281,00
1 047,50
75,00
40,00
2 825,50

Tabell 6: Måltall 2016 – grunnlag for fordeling av rammer til kjerneporteføljen
Hoveddelen av avdelingsrammene er fordelt i forhold til måltall og studiepoengproduksjon.
Tabellen under viser den relative fordeling av henholdsvis måltall og resultat etter
studiepoengproduksjon, og viser grunnlaget for fordelingen:

Relativ andel av måltall
Relativ andel av
studiepoengproduksjon

Næring, samfunn,
miljø

Helsefagutdanning

Lærerutdanning

Trafikklærerutdanning

25,6 %

30,1 %

36,8 %

7,4 %

27,2 %

30,3 %

35,5 %

7,0 %

Tabell 7: Relativ andel av måltall og studiepoengproduksjon. Jamfør for øvrig tabell 9.

Korreksjon av ulik årsverkskostnad
Som et incentiv for å øke formell kompetanse i fagavdelingene utlignes ulik årsverkskostnad
fagavdelingene mellom, jamfør «korreksjon årsverkskostnad» i tabellvedlegg 9.

Refusjon av praksiskostnader
Ut over rammene gjennom måltall og studiepoengproduksjon ligger det i modulen et element
knyttet til refusjon av praksiskostnader ved noen studier ved avdeling for lærerutdanning og
avdeling for helsefagutdanning som samlet utgjør 3,1 millioner kroner, jfr tabellvedlegg 9.
Fordeling av de samlede rammene til avdelingene 2008 - 2016 er vist i tabellvedlegg 10.

Forskning og utvikling (FOU) (34.655.000,- 7,1% (6,4%))
FOU
Stipendiater

18 430 000

Kompetansehevingsmidler administrasjonen

840 000

Forpliktelser FOU

820 000

Rektoratets strategiske midler

1 000 000

Kvalifiseringsmidler, professor

255 000

Publiseringspoeng, NFR, EU og doktorgrad
Strategiske midler FOU til fagavdelinger

Sum øremerkede midler til FOU

3 310 000
10 000 000
34 655 000

57

Stipendiater
Fra departementet er det gjennom tildelingsbrevet finansiert 15 tidligere etablerte årsverk.
Utdanningen for stipendiatene skal gjennomføres med forskerutdanning og undervisningsdel
(75 % / 25 %). Hint tilstreber å ha rundt 18-19 «finansielt aktive» stipendiater til enhver tid.
Det er viktig at stipendiatene klarer å gjennomføre sin utdanning, slik at vi når et mål på
minimum mellom 4-6 ferdige kandidater hvert år.

FoU ved fagavdelingene
Fagavdelingene har i dagens budsjettfordelingsmodell en direkte overføring av 10 millioner
kroner til FoU (2016) gjennom fordeling i henhold til måltall. Midlene disponeres av hver
avdeling og forventes å nyttes i tråd med HiNTs strategiske FoU-satsinger, herunder til
nødvendige egenandeler i eksterne forskningsprosjekt.
Avdelingene er utfordret til å få hente inn eksterne samarbeidspartnere (eksternfinansiering)
på en større del av forskningen enn det som gjøres i dag.
10 millioner i 2016 er en vesentlig styrking av denne potten, og en økning fra 7 millioner i
2015. Økningen har sin bakgrunn i de krav som stilles til førstekompetanse ved et universitet.
For 2016 skal dekanene presentere en plan som skal vise relevans i tiltakene som
iverksettes. Relevans til universitetsoppbyggingen, fusjonens utfordringer og muligheter og
en helhetlig plan som viser at midlene skal benyttes til dette er et krav til dekanene for at
midlene skal utløses til avdelingen. Planen skal stiles til, og godkjennes av, rektor.
Den resultatbaserte forskningstildelingen til HiNT fordeles i sin helhet ut til avdelingene.
Publiseringsmidlene deles etter tidligere vedtatt nøkkel (50 % til avdeling, 25 % til
fagområdet og 25 % til forskeren). PhD-premieringen (uttelling for 2 samarbeidskandidater i
2016, henholdsvis 5 i 2015) fordeles til de avdelingene som har hatt ansatte som har
disputert. Det er et mål for HiNT at minimum 4-6 doktorgradskandidater gjør seg ferdige
hvert år. Resultatbasert forskningstildeling reduseres fra 4,1 millioner kroner i 2015 til 3,3
millioner kroner i 2016.
Det er videre satt av midler til professor- og post.doc-kvalifiseringer. For 2016 skal det
ikke tilbys nye kvalifiseringsmidler. Det er viktig at ressursene nå brukes på de som allerede
er i gang slik at satsingen etter hvert gir ønskede resultater. I tillegg vil vi øke bestrebelsene
på ekstern rekruttering. Kvalifiseringsstillingen utgjør 1,5 årsverk fordelt over 3 år. Det legges
inn 255.000 kroner til felles finansiering (75 %) og fullføring av disse pågående tiltakene.
Avdelingene må legge inn andeler (25 %) selv i tillegg.

FoU sentralt avsatt
Til faste forpliktelser innenfor FoU – i stor grad vår andel av samarbeidsavtaler - settes det
av 820.000 kroner i 2016.
Det er prioritert 840.000 kroner til kompetanseheving for administrativt tilsatte. Midlene
skal i størst mulig grad prioriteres til kompetanseheving knyttet opp mot relevante
fagområder. Med tanke på fusjonens muligheter og utfordringer er beløpet økt noe i forhold
til tidligere år.
Rektoratets strategiske FoU-midler er satt til 1 million kroner.
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Administrative tjenester (103.924,- 21,4 (21,3%))
Administrative tjenester utgjør i budsjett 2016 104 millioner kroner, henholdsvis 99 millioner
kroner i 2015.
Økt faglig aktivitet påvirker volumet av de administrative tjenester, samtidig som innføring av
nye dataverktøy på kort sikt gir behov for kompetanseheving innenfor disse. På lengre sikt vil
innføring av slike verktøy gi effektiviseringsgevinster, og disse gevinstene er på enkelte
administrative områder nå identifisert og hentet ut gjennom dels mer effektive og kvalitativt
bedre tjenester, og dels gjennom redusert ressursbruk.
Vi må i 2016 forvente et økt «trykk» på de administrative tjenester for å imøtekomme både
nødvendige omstillingsarbeider knyttet til fusjonen, samtidig som «sikker drift» må ivaretas.
Det økte handlingsrom en kan avlese i budsjettet må forventes å medgå til dette
omstillingsarbeidet.
Gjennom de strategiske prioriteringer (budsjettfordelingsmodellens modul 1) ligger det
prioriteringer til videreutvikling av veiledning/drift fra IKT-pedagogisk senter med et beløp på
550 000 kroner
Det anmerkes at en delfinansieringskilde til administrasjonen er overført fagavdelingene. I
våre kalkyler for ekstern aktivitet gjøres et påslag for administrative tjenester.
Størrelsesordenen på denne finansieringskilden har utgjort årlig mer enn 2,0 millioner kroner.
Fra 2015 tilføres denne finansieringen fagavdelingene. Dette for å gi fagavdelingene et
styrket incentiv til å øke den eksterne aktiviteten – og finansieringen.

Investeringer (17.920.000,- 3,7% (2,7%))
Investeringer
Ordinære investeringsmidler
El-bil ladestasjon
Digital eksamen - strømuttak (alle campus)
Campus i skyen - ekstra år og inklusive bygningsmessige tiltak
Agresso Prosjektstyringsverktøy
Sum Investeringer

15 100 000
500 000
500 000
1 700 000
120 000
17 920 000

Behovet for investeringer i 2016 er gjennom rullerende planer registrert som stort, og det
settes av 17,9 millioner kroner til formålet. Som tidligere år legges det til grunn noen kriterier
for bruk av midler avsatt til investering. Det som skal vektlegges for prioritering til
investeringsmidler er:
 Nødvendig ferdigstilling av pågående ombyggingsprosjekt
 Utstyr og tiltak som reduserer våre framtidige driftskostnader
 Utstyr og tiltak som medvirker til å redusere avstanden mellom studiestedene
 Tiltak for å sikre god kvalitet på undervisningsutstyr/-materiell og som forbedrer eller
rasjonaliserer undervisningen
I vedtak i styret sak 53/2012, revidert budsjettfordelingsmodell, er investeringer under kroner
150 000 i utgangspunktet å regne for en avdelingssak, og dekkes ikke innenfor sentrale
midler.
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Det utarbeides og rulleres årlig investeringsplaner med hensyn på å holde vedlike
bygningsmessig og IKT-basert infrastruktur. Disse planer vil inngå som en del av vår
langtidsplanlegging.
Ordinære investeringsmidler; størrelsesorden på disse er er vesentlig økt i forhold til 2015
og øremerket til avdelingsnivået, bygningsdrift og IKT. Det er følgelig funnet rom for å sette
ytterligere fart på modernisering, og hente inn det som nå kan betraktes som et «etterslep».
Avdelingene Lærer og Næring, Samfunn og Natur har utstyrsintensive studier som f.eks.
teater, musikk, multimedia og geografi. For å imøtekomme behovet for fornying av utstyr til
undervisning og forskning ved disse studier prioriteres avdelingene med relativt store beløp i
2016. Avdelingene prioriterer selv undervisningsutstyr og tiltak som reduserer fremtidige
driftskostnader innenfor rammene de er stilt til rådighet.
På området bygningsdrift vil investeringsmidlene gjenspeile seg gjennom en rekke mindre
og mellomstore investeringer i bygningsmasse, maskiner, klimaanlegg, elektriske anlegg,
lysanlegg, adgangskontrollanlegg, møbler og inventar i henhold til rullerende planer.
På området IKT vil investeringsmidlene omsettes i rullerende planer for utskifting og fornying
av PC-er til ansatte, IKT-relatert utstyr ved bibliotekene, utstyr til kontrollrom, studioer og
auditorier, lync-utstyr/videokonferanseutstyr, AV-oppdateringer, opprusting av datakabling,
nettelektronikk, servere, opprusting av serverrom og generell programvare.
Avdelingsspesifikk programvare henvises derimot til avdelingenes «lokale midler».
Campus i skyen; det satses på fleksible utdanninger for å betjene fremtidens studenter og
det fremtidige etter- og videreutdanningsmarkedet. I Strategisk plan for HiNT 2013 - 2016
vises det en gjennomgående vilje til å satse på IKT som en integrert del av det pedagogiske
opplegget. Det var lagt opp til at prosjekt «Campus i skyen» skulle fullføres i 2015, men det
målet er ikke helt nådd, og den teknologiske utvikling på området bidrar også til et behov for
å komletter og utvide prosjektet med ett år. Prosjektet er gitt en investeringsramme på 1,7
millioner kroner til fullføring av utstyrsinvesteringer og nødvendige bygningsmessige
endringer.
For å imøtekomme utbygging av infrastruktur for parkeringsplasser med ladestasjoner
til el-bil ved våre studiesteder settes det av 500.000 kroner til graving, fremføring av kabel
og ladestasjoner. Beløpet vil sammen med tildelingen i 2015 kunne dekke oppgradering av
tre studiesteder.
For å imøtekomme behovet for strømuttak i forbindelse med digital eksamen er det satt
av 500.000 kroner for å forsterke alle campus, og til investering i «Agresso Prosjekt»,
økonomisk prosjektstyringsverktøy, er det satt av 120.000 kroner.

6. Eksternaktivitet
Det er en målsetting at eksternaktiviteten (39 millioner kroner i 2014 skal passere 40
millioner kroner i 2015, og at omfanget i 2016 skal øke ytterligere. Dette som følge av økt
fokus på strategiske satsinger ut mot betalingsmarkedet.
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For å forsterke incentivet til eksternaktivitet tilbakeføres i 2015 og nå i 2016 en større andel
av omsetning og resultat fra eksternaktiviteten til fagavdelingene. I størrelsesorden utgjør et
anslag på dette økte incentivet i 2016 3 millioner kroner, og forsterker følgelig
fagavdelingenes økonomi med tilsvarende beløp. Til og med 2014 var disse tilbakeførte
overheadkostnader en del av finansieringen av administrasjonen.
I kalkyler og anbud benytter HiNT den såkalte TDI-modellen, som er en anerkjent felles
standard for høgskoler og universitet, og som oppfyller gitte EU-krav. Et forsiktig anslag for
de samlede tilbakeførte indirekte kostnader modellen vil gi til styrking av fagavdelingenes
finansiering i 2016 er 9,9 millioner kroner. Avdelingsvis er dette angitt i nederste linje på
tabellvedlegg 9.

7.Langtidsplan
Vårt formål med en langtidsplan her er ikke å gi et ferdig saldert budsjett, men å sette fokus
på utfordringer og muligheter fremover. HiNT vil fra 1. januar inngå i det nye Nord universitet,
men vi velger likevel i langtidsplan å vise noen langsiktige trekk ved HiNT sin økonomi.
Dette vil være grunnlag for strategiprosesser på kort og lang sikt, herunder arbeid med
utdanningsstrategier. Med et slikt utgangspunkt, og en videreutvikling av langtidsbudsjettet i
seg selv, vil framtidige langtidsbudsjett være et verktøy i styringen der man vil ha fokus på:
• Aktivitetsnivå, med bakgrunn i studieportefølje og utdanningsstrategi.
• Langsiktig driftsplan ved enhetene.
• Å være i samsvar med prioriteringer i strategisk plan.
• Å være en integrert del av budsjett- og planarbeidet.
• Å konkretisere investeringsbehov.
Det er knyttet en del økonomiske utviklingstrekk til handlingsrommet på kostnadssiden. I
tillegg er det i dette arbeidet fokusert på inntektsutvikling. Dette vil bidra til å gi
bakgrunnskunnskap om hvordan studieporteføljen og utdanningsstrategien påvirker
inntektene til HiNT (under avvikling/inngår i fusjon). Å vise fremtidig handlingsrom er et
vesentlig punkt i vår langtidsplan. Noen stikkord knyttet til oppsettet er;
• Oppsettet bygger på 2016-prisnivå.
• Nye strategiske prioriteringer må forventes knyttet til fleksible løsninger,
næringscampus Steinkjer og omstillingstiltak.
• Strategiske satsinger utenfor rammen er i tråd med innmeldinger vi og Nord
universitet (under etablering) har gjort knyttet til 2017-budsjettet.
• Vi kan i perioden forvente årlig noe økning i inntekter gjennom økt
studiepoengproduksjon.
• Inntektsvekst gjennom nye studieplasser (utenfor rammen) er avhengig av
gjennomslag i departementet for innmeldinger knyttet til 2017-budsjettet.
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Langtidsplan 2016-2019
Budsjettår:
Strategiske satsinger; innenfor
rammen
IKT-pedagogisk senter-veiledning/drift
Namdalsmidler
Omstilling
Kompetanseplan (strategiske midler)
Styrets strategiske tiltak
Sum strategiske midler
Investeringer; innenfor rammen
Ladestasjoner elbil
Campus i skyen
Årlige investeringsbehov (ramme)
Ekstra behov i 2016, IT og
fagavdelinger, nybygg
Sum strategiske midler
Sum kostnader (innenfor rammen)
Strategiske satsinger; utenfor
rammen *1)
Master grunnskolelærerutdanning
Master musikk
Bachelor «paramedics»
Sum strategiske midler

2016

550 000
1 900 000
2 000 000
3 000 000
1 500 000
8 950 000

2017

2019

1 900 000
2 000 000
3 000 000
1 500 000
8 400 000

1 900 000
2 000 000
3 000 000
1 500 000
8 400 000

500 000
1 700 000
13 500 000
2 120 000

13 500 000 13 500 000
-

13 500 000
-

17 820 000

13 500 000

13 500 000

13 500 000

26 770 000

21 900 000

21 900 000

21 900 000

1 825 000
4 050 000
1 650 000
7 525 000

2 400 000
5 400 000
3 600 000
11 400 000

7 950 000
5 400 000
10 125 000
23 475 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

6 885 000

9 585 000

11 610 000

2 700 000
15 585 000

8 100 000
21 685 000

15 525 000
29 135 000

1 850 000
1 850 000

Inntekter
Årlig inntektsvekst, økt studiepoeng8 900 000
produksjon (innenfor rammen) *3)
Inntektsvekst, nye studieplasser (utenfor
1 755 000
rammen) *2)
Økt basistilskudd nye studieplasser
Sum forventa vekst inntekter
10 655 000
Tabell 8: Langsiktig økonomisk planlegging

1 900 000
2 000 000
3 000 000
1 500 000
8 400 000

2018

1) Kostnader er beregnet i hhv klasse D og E for Master og Bachelor Klasse D = 135 000, Klasse E=
112 500
2) 2) Inntekter fra studiepoengproduksjon er beregnet etter klasse D (54 000) på master, og klasse E
(45 000) på bachelor.
3) Det forventes en reduksjon i vekst på studieproduksjon i tida framover. Fleksible deltidsutdanninger
som avsluttes i 14, 15 og 16 påvirker inntektsveksten. Det forutsettes at øvrige studier bidrar som i
dag.
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8. Konsekvensvurderinger – avdelingene
Budsjettet fordeler til formål, men også avdelingsnivået ved Høgskolen i Nord-Trøndelag
(HiNT). I 2016 vil organisasjonen bestå av 3 fagavdelinger og en samlet administrasjon.
Avdeling for trafikklærerutdanning (TLU) har vært egen fagavdeling til og med 2015, men
inngår organisatorisk i avdeling Næring, Samfunn og Natur fra 2016. Enheten vil i dette
overgangsåret inn i fusjonen til Nord universitet ha særskilte fullmakter, og vi har følgelig i
budsjettet 2016 valgt å skille ut rammen på samme måte som hos de 3 fagavdelingene;
Avdeling for Næring, Samfunn og Natur (NSN), avdeling for Helsefag (HEL) og avdeling for
Lærerutdanning (LÆR). Her følger fagenhetenes konsekvensvurderinger:

Trafikklærerutdanning
Trafikklærerutdanningen har en stabil bevilgningsfinansiert studieportefølje med en
forutsigbar årlig tildeling. Dette er tilfelle også for 2016, som gir avdelingen omtrent
tilsvarende bevilgning som i 2015. Hvordan dette slår ut i Nord universitet fra 2017 er
foreløpig uklart.
HiNT har et særskilt ansvar for å sikre riktig kompetanse for de som skal forestå
føreropplæring i Norge og er eneste fagmiljø som tilbyr utdanning for trafikklærere i alle
førerkortklasser. Som et resultat av dette har avdelingen de senere år sett en kraftig økning i
EVU-aktiviteten. Denne finansieres i sin helhet via oppdrag eller studentbetaling. Utdanning
av førerprøvesensorer på oppdrag fra Statens vegvesen har også ført til en kraftig økning av
avdelingens BOA-aktivitet.
Trafikklærerutdanningen er fortsatt i et generasjonsskifte og vil i 2016 måtte påregne økte
lønnskostnader som følge av dette. Tilgangen til fagpersonell med mastergrad innenfor
fagområdet er beskjeden. Trafikklærerutdanningen må i 2016 sette av betydelige midler til
finansiering av kompetanseheving av egne ansatte. Overgang til Nord universitet vil medføre
ekstra utfordringer for vår avdeling ettersom formalkompetansenivået blant ansatte er lavt.
Enheten vil i en periode få betydelig økte utgifter, både som en følge av nyrekruttering av
ansatte med førstekompetanse og til å heve formalkompetansenivået blant egne ansatte.
Det er en forventning at enheten tilføres ekstra midler til kompetanseheving i Nord
universitet.
For å kunne legge fram et budsjett i balanse har trafikklærerutdanningen forutsatt at den
eksternfinansierte aktiviteten vil øke noe sammenlignet med 2015. I tillegg må enheten
benytte de gode økonomiske resultatene fra driften de siste årene til å møte de økte
kostnadene i 2016, spesielt til nyrekruttering av personale med førstekompetanse. Dette vil
redusere handlingsrommet til trafikklærerutdanningen i 2016 sammenlignet med 2015.
Avdeling for trafikklærerutdanning; dekan Rikke Mo Veie

Avdeling Næring, Samfunn og Natur
Året 2015 er benyttet til å få de to tidligere avdelingene til å fungere godt sammen og få
styring på økonomien i avdelingen. Hovedtiltakene i spareplanen for den tidligere ØOLavdelingen blir fortsatt fulgt opp.
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Budsjettet for 2016 er en økning sammenlignet med tidligere år. Dette vil sette NSN i stand til
å iverksette offensive tiltak inn i den fusjonsprosessen vi skal gjennomføre i 2016. Dette er
også nødvendig for å utvikle den aktivitet vi driver i dag og sikre at den er sentral del i andre
fakulteter som NSN blir en del av i 2017.
Fusjonen til Nord Universitet gir NSN muligheter til å realisere en del nye studier. Det
arbeides konkret med å realisere Master of Business Administration i Trøndelag, Nordisk
Master i politiledelse og Master of Public Administration i Nordland.
Budsjettøkningen på investeringer er nødvendig for å kunne opprettholde akseptabel
standard på utstyr knyttet til studiene. Særlig gjelder dette utstyr til multimedieutdanningene.
På litt lengre sikt kommer det en utfordring med at mange av våre personer når
pensjonsalderen og må erstattes av nye. For å fylle på med personell med nødvendig
formalkompetanse vil kompetanseutvikling og forskning stå sentralt i avdelingen. Det er
etablert kontakt med andre forskergrupper innen Nord Universitet med tanke på samarbeid
og felles prosjekter i fremtiden.
Et viktig mål for avdelingen er å lykkes med næringssatsingen. Eksterne aktører er invitert til
en nært samarbeid i form av samlokalisering. NSN har gått sammen med SINTEF,
Trøndelag Forskning og Utvikling, Kunnskapsparken og Nord-Trøndelag Fylkeskommune og
etablert Kompass 2030 for få utviklet større satsinger en det den enkelte aktør klarer selv.
Avdelingen har betydelig større aktivitet enn budsjettfinansieringen tilsier. Dette har vært
mulig gjennom en forholdsvis stor andel eksterne inntekter, som har vært forholdsvis stabile
de siste årene.
Med det ambisjonsnivået vi har i avdelingen ser vi for oss at personalressurser vil være en
knapphetsfaktor i 2016.
Avdeling Næring, Samfunn, Natur; dekan Joar Nyborg

Avdeling for helsefag
Budsjett 2016 er i hovedsak en videreføring av aktivitetsnivået i 2015 når det gjelder studier.
Studieporteføljen har følgende endringer innenfor budsjett: oppstart av nytt kull
bachelorutdanning vernepleie over 4 år. Veiledningspedagogikk starter doble kull på
Levanger pga stor søkning, og tilbyr studiet også i Namsos fra vår 2016.
Farmasi avslutter det ene av to kull med bachelorutdanning på deltid over 4 år i desember
2015. Når det gjelder sykepleierutdanninga vil det pågående deltidskullet være ferdig våren
17. Det skal utredes om det er mulig å starte et nytt kull tilknyttet fagmiljøet i Namsos, dette
blir ikke før evt i 2017. Bakgrunnen for å tilby 3-årige bachelorutdanninger over 4 år er i
første rekke samfunnsoppdrag ift leveranse av kompetanse innen helse til arbeidsfeltet og
myndighetenes intensjon om at utdanning skal være tilgjengelig i hele landet. Fleksible
utdanninger gjør tilgangen av studenter bedre, og bidrar til økt rekruttering til studiene.
Avdelingens andel førstekompetanse blant ansatte er i dag ca 36%, fordelingen varierer fra
utdanning til utdanning. Med bakgrunn i myndighetenes krav til 1, kompetanse og økt
forskningsaktivitet, vil fokuset og prioriteringen i avdelingens strategiske midler i 2016 være
kompetanseheving fra høgskolelektor til førstelektor, stimulering til nye stipendiater som kan
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tas inn ved phd-programmene ved Nord Universitet, tilrettelegging for økt forskning gjennom
fokus på forskningsgrupper, sammenhengende forskningstid, søknader og post doc-løp samt
stimulering til publisering. Dette vil være et prioritert satsingsområde i flere år framover, og
arbeidet må ha full fokus og prioritet fra nå.
Avdeling for helsefag; dekan Kristin Bratseth

Avdeling for lærerutdanning
Det er liten eller ingen økning i rammene til Avdeling for lærerutdanning i 2016 sammenlignet
med 2015 når det korrigeres for aktivitetsveksten i avdelingen.
Grunnet kostnadsreduserende tiltak i avdelingen, vil budsjettforslaget for 2016 likevel gi
avdelingen et bra handlingsrom for å møte de kommende utfordringene som overgangen til
universitet medfører. Avdelingen vil prioritere arbeidet med kompetanseheving i årene
framover. For øvrig presiseres følgende;
 Det planlegges oppstart av Grunnskolelærerutdanning fleksibel/ deltid (GLD) i Rørvik
høsten 2016.
 Etter styrevedtak i 2012, er det (fra 2013) årlig opptak, og økt opptak første studieår på
teaterstudiet (dobling av studenttallet). Dette gir full inntjening fra 2016, men
kostnadseffektene har kommet for fullt allerede i 2015. Dette har gitt likviditetsmessige
utfordringer i avdelingen.
 Barnehagelærerutdanning fleksibel/ deltid (BLD) med tre desentraliserte klasser, skal
inne i siste studieår, samt at det har vært oppstart av oppdragsfinansiert klasse
høsten 2015 (Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning).
 2016 gir betydelig økte praksiskostnader (refusjoner til kommunene) som følge av nye
rammeplaner (fom 2015) på PPU, Faglærerutdanning kroppsøving, Faglærer musikk og
grunnskolelærerutdanning (GLU). Dette er pålegg gitt av KD.
 En mindre andel av økning i ramma til avdelingen i 2016 er bundet opp i etter- og
videreutdanning for lærere (jfr tildelingsbrev 2015).
De viktigste tiltakene i 2016;
1. Det settes av rammer til strategiske tiltak på avdelingen i 2016 for å møte departementets
kravet om master GLU fra 2017.
2. Etter flere år med reduserte rammer til undervisning ved avdelingen, videreføres nivået
på ressurser til undervisning som inneværende studieår. Dette for å sikre studiekvalitet.
3. Rammene til kompetanseheving og forskning økes.
4. Studieporteføljen ses i en strategisk sammenheng (den totale produksjonen i HiNT,
attraktivitet, omdømme, mm), og vil være under vurdering med tanke på 2017.
Avdeling for lærerutdanning; dekan Egil Solli
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9. Tabellvedlegg:
Tabell 9: Fordeling av bevilgning for 2016

Modul Kategori
1.1
1.2
2.1
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1
4.2
4.4
4.6
5.1
6.1

Øremerkede midler (tab 7.4)
Strategiske midler (tab 7.3)
Faste kostnader infrastruktur
Gjennomføring studier måltall kat.1
Gjennomføring studier STP kat. 1
Gjennomføring studier, refusjon praksis
Korreksjon ulik årsverkskost.
Gjennomføring utvekslingsstud.
Gjennomføring studier STP kat. 2
Forskning & Utvikling, stipendiatstillinger (tab 7.4)
Forskning & Utvikling, professorskvalifisering (tab 7.4)
Forskning & Utvikling, resultatbasert (tab 7.4)
Forskning & utvikling midler, interne (gen. og strat.)(tab 7.4)
Administrasjonen, bygg. drift, IT, Ledelse
Investeringer (tab 7.4)
Fordelt 2016
Fordelt 2015
Endring, nominell
Endring reell
Andel av rammen 2016
Andel av rammen 2015
+ Forsiktig prognose på indirekte kost 2016

NSN

HEL

LÆR

TLU

23 572
25 193
1 806
5 477
3 702
255
1 045
2 274
1 500
64 824
60 326
4 498
2 748
12,88 %
12,99 %

28 563
27 193
752
-1 346
64
7 105
5 376
606
2 756

43 094
42 812
2 341
-415
104
10 843
3 540
1 560
4 158

- 3 800
8 418
8 449
-45
637
- 5 812
79
812 1 820

2200

FOU

Adm. tjenester
Infrastr.
Adm og Inv. Ufordelt
740
550

96 835

20
840
103 924

700
1 500
71 768 109 537 18 350 11 432 106 074
67 670 97 150 16 891 5 228 100 708
4 098 12 387 1 459 6 204 5 366
2 136
9 570
969 6 052 2 445
14,26 % 21,77 % 3,65 % 2,27 % 21,08 %
14,57 % 20,91 % 3,64 % 1,13 % 21,68 %
1 500

4 000

-

14 220
111 055
105 125
5 930
2 881
22,07 %
22,63 %

Andel av rammen
SUM

4 680
5 400

5 420
9 750
96 835
103 646
103 646
3 093
-0
168
24 063
18 430
255
3 310
12 660
103 924
17 920
10 080 503 120
11 450 464 548
-1 370
38 572
-1 702
25 100
2,00 % 100,00 %
2,46 % 100,00 %

2016

2015

1,12 %
2,01 %
19,93 %
21,33 %
21,33 %
0,64 %
0,00 %
0,03 %
4,95 %
3,79 %
0,05 %
0,68 %
2,61 %
21,39 %
3,69 %
103,56 %
100,0 %
8,30 %

3,33 % -0,21 %

1 200

Tabell 9: Fordeling av bevilgning 2016 – tall i tusen kroner

Tabell 10: Modul 3 gjennomføring av studier fordelt på avdelingene
NSN

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Endring 2008-2016

35 317
38 852
41 022
40 990
43 244
46 216
48 087
50 842
56 083
59 %

HEL

43 381
45 819
45 750
46 065
48 815
53 229
54 715
58 877
62 318
43 %

LÆR

45 686
55 703
60 696
61893
67 986
75 680
81 575
86 854
98 760
116 %

TLU

11 514
11 433
12 630
13 846
14 234
15 287
15 113
16 149
17 455
52 %

SUM

135 898
151 807
160 098
162 794
174 279
190 412
199 491
212 719
234 616
73 %

Tabell 10: Modul 3 gjennomføring av studier fordelt på avdelingen fra 2008 – tall i tusen
kroner

Endring

20,74 % -0,81 %
41,98 % 0,69 %
0,59 % 0,05 %
0,00 %
0,05 % -0,02 %
3,38 % 1,57 %
6,39 % 0,74 %
21,33 %
2,66 %
100,45 %
100,00 %

0,06 %
1,03 %
3,11 %
0,00 %
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Tabell 11: Spesifikasjon av strategiske- og øremerkede midler 2016
del 1 av 2 (hovedtall og andeler til ulike fagenheter)
Budsjettår:

2016

Tabell 7-3

Strategiske midler
Namdalsmidler
IKT-pedagogisk senter; veiledning/drift
Innovasjonssatsing i hint
Styrets strategiske tiltak
Strategiske kompetansemidler/rektoratet
Omstilling /Fusjon
Sum strategiske midler

Sak i styret avdeling
1 900 000
550 000
500 000
1 500 000
3 300 000
2 000 000
9 750 000

ufordelt
2013/60 adm
FOU
Ufordelt
FOU
ufordelt
-

18 430 000
840 000
820 000
1 000 000
255 000
3 310 000
10 000 000
34 655 000

Sak i styret Avdeling
FOU
ADM
FOU
FOU
FOU
FOU
måltall
-

NSN (ØOL)

NSN (LIT)

-

-

HEL

LÆR
-

TLU
-

-

Tabell 7-4

Øremerkede midler
FOU
Stipendiater
Kompetansehevingsmidler adm
Forpliktelser Fou
Rektoratets strategiske midler
Kvalifiseringsmidler, professor
Publiseringspoeng, NFR, EU og DR grad
Strategiske midler Fou avd
Sum øremerkede midler FOU
Andre øremerkede midler
Tillitsvalgte og hovedvernombud
Studentparlamentet
Bedriftsidrettslag HiNT
Kulturtiltak ( GAID m.v.)
Internasjonalisering
Kompass 2030 Koordinator
Utsmykning og forskjønnelse uteområder
Inventar/utstyr utbygging Steinkjer/Stjørdal
Styregodtgjøring inkl ant lønnsrefusjon
Sum andre øremerkede midler

890 000
740 000
100 000
260 000
470 000
260 000
100 000
2 000 000
600 000
5 420 000

Ufordelt
adm
Ufordelt
Ufordelt
Ufordelt
Ufordelt
Ufordelt
Ufordelt
Ufordelt

NSN (ØOL)
1 770 000
42 000
452 213
938 915
3 203 128

-

NSN (LIT)
1 932 000
213 000
592 801
1 335 329
4 073 130

-

HEL
5 376 000
606 452
2 755 778
8 738 231

-

LÆR
3 540 000
1 560 032
4 157 785
9 257 817

-

TLU
78 531
812 192
890 723

-

Investeringer
Investeringer
Ordinære Investeringsmidler
El-bil ladestasjon
Digital eksamen - strømuttak (alle campus)
Campus i skyen - ekstra år inkl. bygnings. konsek.
Agresso Prosjektstyringsverktøy
Sum Investeringer

15 100 000
500 000
500 000
1 700 000
120 000
17 920 000

-

-

Sum øremerkede midler og Investeringer

57 995 000

-

-

Sum tabell 7.3 og 7.4

67 745 000

1 500 000

700 000

1 500 000

1 500 000

700 000

1 500 000

-

3 203 128

5 573 130

9 438 231

10 757 817

890 723

3 203 128

5 573 130

9 438 231

10 757 817

890 723

-
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Tabell 11: Spesifikasjon av strategiske- og øremerkede midler 2016
del 2 av 2 (hovedtall gjentatt fra del 1 og andeler til ulike formål)
Budsjettår:

2016

Tabell 7-3

Strategiske midler
Namdalsmidler
IKT-pedagogisk senter; veiledning/drift
Innovasjonssatsing i hint
Styrets strategiske tiltak
Strategiske kompetansemidler/rektoratet
Omstilling /Fusjon
Sum strategiske midler

ADM
1 900 000
550 000
500 000
1 500 000
3 300 000
2 000 000
9 750 000

Bygndrift

550 000
550 000

IT

-

FoU

Ufordelt

-

500 000
3 300 000
3 800 000

-

FoU
5 812 000
820 000
1 000 000
7 632 000

1 900 000
1 500 000
2 000 000
5 400 000

Tabell 7-4

Øremerkede midler
FOU
Stipendiater
Kompetansehevingsmidler adm
Forpliktelser Fou
Rektoratets strategiske midler
Kvalifiseringsmidler, professor
Publiseringspoeng, NFR, EU og DR grad
Strategiske midler Fou avd
Sum øremerkede midler FOU
Andre øremerkede midler
Tillitsvalgte og hovedvernombud
Studentparlamentet
Bedriftsidrettslag HiNT
Kulturtiltak ( GAID m.v.)
Internasjonalisering
Kompass 2030 Koordinator
Utsmykning og forskjønnelse uteområder
Inventar/utstyr utbygging Steinkjer/Stjørdal
Styregodtgjøring inkl ant lønnsrefusjon
Sum andre øremerkede midler

18 430 000
840 000
820 000
1 000 000
255 000
3 310 000
10 000 000
34 655 000

ADM
840 000
19 971
859 971

Bygndrift
-

890 000
740 000
100 000
260 000
470 000
260 000
100 000
2 000 000
600 000
5 420 000

740 000
740 000

-

IT

-

-

Ufordelt
-

890 000
100 000
260 000
470 000
260 000
100 000
2 000 000
600 000
4 680 000

Investeringer
Investeringer
Ordinære Investeringsmidler
El-bil ladestasjon
Digital eksamen - strømuttak (alle campus)
Campus i skyen - ekstra år inkl. bygnings. konsek.
Agresso Prosjektstyringsverktøy
Sum Investeringer

15 100 000
500 000
500 000
1 700 000
120 000
17 920 000

Sum øremerkede midler og Investeringer

57 995 000

Sum tabell 7.3 og 7.4

67 745 000

3 900 000
500 000
500 000
320 000

7 500 000

5 220 000

1 380 000
120 000
9 000 000

1 599 971

5 220 000

9 000 000

7 632 000

4 680 000

2 149 971

5 220 000

9 000 000

11 432 000

10 080 000

-

-

-
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Tabell 12: Oversikt studiepoengproduksjon i 2009-2015
Studiepoengproduksjon pr. avdeling
Avdeling

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Helse

737

788

840

909

880

Lærer

828

826

886

889

988

Trafikklærer

189

193

204

208

211

214

202

Næring, Samfunn, Natur

690

758

716

771

814

809

850

2443

2564

2647

2777

2891

Totalsum

936

880

1154 1185

3113 3117

Tabell 12: Tabellen viser 60-poengsenheter (ekvivalenter) pr. avdeling
For 2015 er det forventede tall som er lagt inn.

Tabell 13: Studiepoengproduksjon pr. kostnadsklasse
2009

2010

2011

Kategori A

2012
4

2013

2014

2015

28

30

52

46

Kategori B

28

27

21

Kategori C

62

72

67

71

75

65

64

Kategori D

549

560

695

880

971

998

1011

Kategori E

1400

1512

1423

1388

1362

1519

1565

Kategori F

405

394

436

410

453

480

431

Totalsum

2443

2564

2647

2777

2891

3113

3117

Tabell 13: Tabellen viser 60-poengsenheter (ekvivalenter) per kostnadsklasse. For 2015 er
det forventede tall som er lagt inn.
Tabellen viser fordeling med den interne kostnadsklassetildeling vi bygger budsjettet på (og
ikke i henhold til kategoriplasseringen Kunnskapsdepartementet bygger vår tildeling på). Det
vil si at bachelor skuespiller, bachelor spill og opplevelse, og kandidatutdanningen innenfor
trafikk, her er plassert en klasse høyere enn departementets plassering.
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Tabell 14: Beregnet verdi av måltall og resultatkomponenten 2016

Verdien av måltall og studiepoengproduksjon
(tall i tusen kroner)

Kategori
F
E
D
C
B
A

Måltall 2016 (2015)
27,2
(25,7)
33,1
(31,4)
40,4
(37,8)
55,1
(52,1)
83,8
(79,2)
109,5
(103,5)

Produksjon 2016
28,9
35,2
43,0
58,7
89,2
116,6

(2015)
(28,0)
(34,2)
(41,2)
(56,8)
(86,4)
(112,8)

Tabell 14: Beregnet verdi av måltall/resultatkomponent i den interne fordelingsmodellen.
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BUDSJETT 2016
- intern fordeling av tildelt bevilgning i henhold til foreløpig tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet.
Saksframlegg til styresak Høgskolen i Nord-Trøndelag 10.12.15.
Saksframlegg til styresak Nord universitet 16.12.15.
Kontaktinformasjon: Økonomisjef Tomm Sandmoe 74112025
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79/15 (V) Organisatorisk struktur og navnsetting på faglige enheter
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

14/00799-50
010
Beate Aspdal

Saksgang
1 IDF-utvalget sentralt
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
07.12.2015
10.12.2015

Saknr
79/15

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag vedtar at dagens avdelinger omgjøres
til fakultet fra 10.12.15
2. Navn på fakultetene blir
a. Fakultet for lærerutdanning
b. Fakultet for helsefag
c. Fakultet for Næring, samfunn og natur
Sammendrag
I vedtatte fusjonsplattform for fusjon mellom UiN/HiNE og HiNT beskrives framtidig
organisatorisk faglig struktur. Det fremgår av plattformen at Nord universitet skal
organiseres på en fremtidsrettet måte, der det anbefales at man fra 1.1.2016 innfører
en overgangsordning i forhold til fakultetsstruktur. For å tilpasse HiNTs
organisatoriske faglige struktur inn i ny fakultetsstruktur, må dagens «avdelinger»
endres til «fakultet».

Bente Aina Ingebrigtsen
Konstituert rektor
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Kort utredning:
Fusjonsplattformen ble vedtatt i styremøter for HiNT og UiN/HiNE den 30.9.15. i
kapittel 6 omhandles «Styring og ledelse på fakultetsnivå».
For 2016 legges det opp til en midlertidig faglig organisering i Nord universitet med
sju fakultet. Disse består av UiNs bestående fakultet og HiNTs tidligere avdelinger.
For at de faglige enhetene skal opptre med samme status inn i nytt universitet fra
1.1.2016 må dagens fagavdelinger i HiNT, omgjøres til fakulteter.
Det vil i løpet av 2016 jobbes videre med langsiktig framtidig organisering, og
midlertidige faglige struktur vil derfor vil bli endret. Dette vil være en del av det
planlagte fusjonsprosjektet som skal iverksettes. I dette arbeidet vil man vurdere
både antall fakultet, navn på fakultet, antall nivå i den faglige
organisasjonsstrukturen.
Fusjonsplattformen har lagt til grunn følgende sentrale prinsipp for faglig
fakultetsstruktur:
•
•
•
•
•

Fremtidig fakultetsstruktur må gjenspeile de faglige ambisjoner og satsinger til Nord
universitet
Faglig robusthet, med minimum 60% førstestillingskompetanse og tilstrekkelig
toppstillingkompetanse
Det er et langsiktig mål at alle fakultet skal ha gjennomgående utdanningsløp til og
med Ph.d.
Fakultetene har et ansvar for at det innenfor profilerte fagmiljø legges til rette for
stipendiat- og forskningsmiljø ved de utvalgte campus
Et fakultet skal ha sterk faglig relevans i forhold til det eksisterende samfunns- og
næringsliv
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80/15 (V) Bruk av navn på studieprogram
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

15/01950-1
009
Beate Aspdal

Saksgang
1 IDF-utvalget sentralt
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
07.12.2015
10.12.2015

Saknr
80/15

Forslag til vedtak/innstilling:
1.
Styret i HiNT vedtar å endre navn på to av institusjonens studieprogram.
Dette for å sikre synlighet og nasjonal posisjon. Navneendringen vil ikke
påvirke dagens organisatoriske tilknytning.
2.
Teaterutdanningen i HiNT vil i Nord universitet kunne gjøre bruk av navnet
Teaterhøgskolen Nord universitet
3.
Trafikklærerutdanningen i HiNT vil i Nord universitet kunne gjøre bruk av
navnet Trafikklærerhøgskolen Nord universitet
Sammendrag
Styret behandlet i den 17.3.15 i sak 24/15 «Bruk av navn på studieprogram». Over
lengre tid har enkelte utdanninger i HiNT etterspurt muligheten for å bli mer synlig
gjennom å framstå med eget navn som høgskole innenfor HiNT. Saken er luftet for
styret i tidligere møte, og styret ba om en saksutredning til møtet den 17.3.15 som
grunnlag for eventuelt å innføre ny praksis på dette området.
Styret vedtok den 17.3.15 å utsette saken inntil et eventuelt vedtak om HiNTs framtid
var behandlet og vedtatt. Styret vedtok den 30.9.15 å fusjonere med UiN/HiNE fra
1.1.16. Saken om navn på studieprogram er av viktig og strategisk betydning og
bringes derfor inn til ny behandling i styret.
Det er i hovedsak tidligere saksutredning som danner grunnlag når saken på nytt
løftes opp til behandling. Notat knyttet til behandling av tidligere sak vedlegges
derfor i dette saksframlegget. I tillegg vedlegges argumentasjon fra ledelsen ved
utdanningene.
Sakens om nå presenteres er kun knyttet til to spesifikke utdanninger og det er
dermed ikke snakk om en generell endring av praksis når det gjelder bruk av
navnesetting på studieprogrammer. Det er to forhold som er tungtveiende for de
foreslåtte navneendringene.
• Skuespillerutdanningen er i praksis en av tre teaterhøgskoler i Norge. De
øvrige utdanningene betegnes allerede som høgskoler. En navneendring for
HiNTs utdanning synliggjør slik sett utdanningens innhold og posisjon
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•

nasjonalt. Harmonisering i navn vil dessuten lette kommunikasjonen rundt
utdanningen i internasjonal sammenheng.
Trafikklærerutdanningen er landets eneste permanente godkjente utdanning
innenfor trafikkopplæring på høyere nivå. Det er i dag etablert et delvis
tilsvarende tilbud ved HiOA. Ved å endre navn på HiNTs tilbud vil den
nasjonale posisjon i større grad synliggjøres.

Ledelsen ved UiN er informert om saken og hadde ingen innvendinger om at saken
ble fremmet for styret i HiNT

Bente Aina Ingebrigtsen
Konstituert rektor

75

Utredning:
1. Bakgrunn

Det har over tid vært ytret ønske om å benytte mer beskrivende navn på en del
studier, f.eks. Teaterhøgskolen i Nord-Trøndelag, Landbrukshøgskolen i NordTrøndelag eller Idrettshøgskolen i Nord-Trøndelag. I argumentasjonen den senere tid
er HiNT tatt inn som første del av navnet på de forslagene som er framkommet
(Eksempel: HiNT – teaterhøgskolen i Nord-Trøndelag). Dette notatet tar sikte på å få
fram argumenter for og mot andre navn enn de formelt vedtatte. Vedlagt ligger
argumentasjon fra skuespillerutdanningen, som har vært de ivrigste pådriverne for å
endre vår praksis på dette området.
Argumenter for og mot bruk av slike navn, vurdert fra Kommunikasjon og
utviklingsstøtte:

1

2

3

4

«For»
Merkevarebygging av
enkeltstudium: Kan styrkes med
innføring av Teaterhøgskolen,
Landbrukshøgskolen,
Trafikklærerhøgskolen eller
Idrettshøgskolen. Kan bety noe
rekrutteringsmessig.

Nasjonal posisjon:
Teaterproduksjon og skuespillerfag
er en av tre slike utdanninger i
Norge, og dette kan betinge en
tydeliggjøring av navnet spesielt for
dette studiet. De andre
utdanningene innenfor teaterfaget
nasjonalt bruker spesifikke navn
uavhengig av tilhørighet til
institusjon.
Ekstern kulturbygging: Bruk av
"Høgskole" som navn på
enkeltstudier kan bidra til å lette
samarbeidet med andre aktører
Rekruttering: Ved bygging av
sterkere merkevare vil man kunne
tiltrekke seg flere søkere til studiet.

«MOT»
Merkevarebygging av HiNT:
Merkevaren "Høgskolen i NordTrøndelag" kan vannes ut med innføring
av Teaterhøgskolen,
Landbrukshøgskolen,
Trafikklærerhøgskolen eller
Idrettshøgskolen. Dessuten veldig
ressurskrevende å bygge mange ulike
merkevarer.
Nasjonal posisjon: HiNT har flere
utdanninger med en nasjonal posisjon.
Det klareste eksempelet er sør-samisk,
der vi er alene. HiNT er også desidert
størst på trafikklærerutdanning, men
HiOA kjører en prøveordning. HiNT er en
av 3 høgskoler med
landsbruksutdanning. På idrett har HiNT
en delt andreplass størrelsesmessig bare Norges Idrettshøgskole er større.
Intern kulturbygging: Bruk av
"Høgskole" som navn på enkeltstudier
kan bidra til å svekke arbeidet med å
forene de ulike fagmiljøene ved HiNT
«Faglighet»: Større autonomi vil kunne
medføre mindre tverrfaglig samarbeid for
utvikling av utdanninger med høy kvalitet
totalt sett.

2. Momenter
Utviklingen viser at en del andre i sektoren har blitt noe mer liberal i bruken av navn
på studier (eksempelvis HiST - Handelshøgskolen i Trondheim, UiN –
Handelshøgskolen og Profesjonshøgskolen m.fl.).

76

Bygging av merkevare tar lang tid og er veldig ressurskrevende. Både
trafikklærerutdanningen og teaterutdanningen har gjennom sin tilknytning til HiNT
over tid bygget tydelige profiler i forhold til sine konkurrenter. Teaterutdanningen har
to nasjonale konkurrenter, mens trafikklærerutdanningen har i praksis kun en. Det er
viktig at disse utdanningene i et fusjonert universitet opprettholder sin nasjonale
posisjon. Alle nasjonale konkurrenter innenfor teater er for eksempel. navnesatt som
«Teaterhøgskole».
Sentrale kriterier som er vektlagt for å fremme navneendring for to utdanninger i
HiNTs portefølje er knyttet til:
• Nasjonal rolle og rekruttering
• Internasjonal rolle og rekruttering
• Utdanningen skal opprettholde dagens organisatoriske tilknytning i HiNT, men
vil som andre utdanninger få vurdert denne som en del av fusjonsarbeidet i
2016
3. Studentenes syn
Studentorganisasjonen hadde saken oppe til diskusjon i sitt møte 27. januar, og
gjorde følgende vedtak:
Vedtak: Studentorganisasjonen ved HiNT har ingen motforestillinger til at linjene selv
benytter egne linjenavn i markedsføringen. Vi mener at logoen og navnet HiNT må
være med i en slik markedsføring. HiNT bør stå som et prefix.
Det forutsettes at man i en framtidig markedsføring vil gjøre bruk av ny logo og navn i
denne kombinasjonen.
4. Oppsummering og anbefaling
UH-sektoren er i stor endring og fra 1.1.16 er dette landskapet en god del endret.
HiNT vil opphøre som institusjon og fusjonere med UiN/HiNE inn i Nord universitet.
For å sikre å opprettholde synlighet og nasjonal posisjon for trafikklærerutdanningen
og teaterutdanningen er det ønskelig at disse utdanningene får tydelige navn som
både er enkel å markedsføre og profilere.
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Vedlegg 1; Skuespillerutdanningen om å få endret bruken av navn på
utdanningen.
Skuespillerutdanningen i Verdal driver følgende studier:
-

BA Teaterproduksjon og skuespillerfag. (Tindved Kulturhage, Verdal)
BA Skodespelarfag. (Det Norske Teatret, Oslo)

Skuespillerutdanningen blir den eneste kunstfaglige profesjonsutdanningen i
universitetet. Vårt nasjonale nettverk for rekruttering og faglig kvalitetsutvikling er
gjennom Norsk Skuespillerforbund, Norsk Teater og Orkesterforening,
institusjonsteatre som Det Norske Teatret, Riksteatret, Nationaltheatret, regionteatre
og andre profesjonelle enheter privat og offentlig som benytter skuespillere.
Internasjonalt er vi medlem av NORTEAS, Nordplus network for Nordic and Baltic
Theatre and Dance Institutions of Higher Education. Vi har også et pedagogisk
samarbeid med The Ernst Busch Academy of Dramatic Arts i Berlin. Vi er invitert inn i
World Theatre Education Alliance, en Unesco-organisasjon bestående av 13
medlemsskoler i ledende, kunsteriske posisjoner.
Siden starten i 2005 har HiNT utdannet 74 skuespillere, 73 av disse arbeider som
skuespillere på en eller annen måte. Hittil er tre tidligere studenter fra HiNT tatt opp
på masterstudiet ved KHiO, Kunsthøgskolen i Oslo.
Skuespillerutdanningen vil med overgangen til Nord universitet bli del av Fakultet for
Profesjonsfag. Vi er allerede i kontakt med Senter for Praktisk Kunnskap for å
klargjøre våre behov for Masterutdanning og Phd-løp.
Skuespillerutdanningens rolle i Nord universitet:
Skuespillerutdanningen har en profil rettet mot en voksende kunst- og kulturnæring,
vi har Nordens eneste offentlige BA i Teater med en utpreget næringsprofil. Det er
også beslektede fag i Nord universitet som kan defineres inn mot kunst- og
kulturbasert næringsutvikling. Her kan Nord universitet ta et nasjonalt ansvar. Vår
faglige profil, med fokus både på skuespillerutdanning av høy kvalitet og det å drive
næring i kultursektoren, vekker stor interesse internasjonalt i land som Tyskland og
Kina.
Studiet er lokalisert i en næringshage sammen med en rekke kulturbedrifter. I 2016
blir Nord-Trøndelag Teater en ny nabo og en mulighetsstudie viser at dette er den
sterkeste teaterfaglige klyngen i Norge, utenfor de store byene.
I 2016 kan Skuespillerutdanningen være ledende i kartleggingen av kunst- og
kulturfagressursene i Nord universitet.
Fra 2017 kan vi være:
-

Ledende i arbeid med internasjonalt kunstfaglig arbeid som spydspiss for Nord
universitet.
Være en del av utviklingen mot et kunst- og kulturfaglig miljø i universitetet.
Arbeide fram strategier for en sterkere utvikling av kunst og kultur som næring.

For å oppnå dette må vårt studium evalueres som teaterhøgskole på høyest mulige
internasjonale nivå, gjerne gjennom World Theatre Education Alliance. I tillegg må
studiet få en ressurstilgang tilsvarende det nivået evalueringen legger opp til.
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I 2012 produserte Skuespillerutdanningen forestillingen «Forget Me Not», som var på
en tre år lang verdensturne. I 2016 skal Skuespillerutdanningen ved Nord universitet
ha premiere på forestillingen «Ambassadøren» i Santiago de Chile. Forestillingen
skal deretter blant annet spilles under Festspillene i Bergen.
Ørjan Hattrem
Studieleder

Vedlegg 2; Argumentasjon fra Avdeling for trafikklærerutdanning om å få
endret bruken av navn.
Argumentasjon fra Avdeling for trafikklærerutdanning vedrørende ønsket om
bruk av navnet Trafikklærerhøgskolen i Nord universitet
Avdeling for trafikklærerutdanning har siden innlemmelsen i HiNT i 2004 vært
organisert som egen enhet og med et navn som tydelig kommuniserer avdelingens
kjernevirksomhet og samfunnsoppdrag. Avdelingen søker herved Styret i HiNT om å
få benytte Trafikklærerhøgskolen med under-/tilleggstittel Nord universitet som
merkevare på fagområdet.
Begrunnelse for forslaget
En tydelig profilering og synliggjøring av fagområdets kjernevirksomhet og nasjonale
mandat for trafikklærerutdanning har stått sentralt siden opprettelsen av Statens
trafikklærerskole (STLS) først på 1970-tallet. Dette ble videreført når fagområdet ble
en del av HiNT i 2004. Ved overgangen til Nord universitet mister fagområdet
avdelingsstatus, og dermed også mulighet til en tydelig profilering av
kjernevirksomheten og fagområdets egenart og profil.
I en sektor i endring, og med en aktør til som ønsker å komme på banen, er vi av den
formening at kjernen i vårt nasjonale mandat fortsatt tydelig bør kommuniseres
ovenfor;
- Samferdselsmyndighetene og trafikksikkerhetsmiljøet i Norge
- Bransjeorganisasjonene som organiserer trafikkskolene
- Avdelingens faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt
- Den internasjonale førerprøveorganisasjonen CIECA
- Studenter og ansatte nå og fremover
Følgende argumentasjonsrekke legges til grunn for dette:
Nasjonal profilering av fagområdet
•

HiNT er som eneste institusjon totalleverandør av kompetansegivende studier og kurs
som krever autorisasjon fra Statens vegvesen i alle førerkortklasser for
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•
•

•

•

•

•

•

trafikklærerprofesjonen. Ved innføring av eget navn synliggjøres den nasjonale
posisjonen i det fusjonerte universitetet.
HiNT er eneste institusjon med trafikkfaglig kompetanse på alle trafikksystemområder,
slik som trafikkpedagogikk, trafikkpsykologi og trafikkjus.
Synliggjøring av HiNTs nasjonale ansvar for trafikklærerutdanning. STLS fikk fra 1970 i
ansvar å gi landsdekkende utdanning for trafikklærere og å sikre nasjonal standard på
bilføreropplæringen. Når Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen i 1996 innstilte på at
trafikklærerutdanningen skulle løftes til høgskolenivå ble det anbefalt at skolen også i
fremtiden skulle opprettholde ordningen med landsdekkende tilbud for å sikre en nasjonal
standard, med fokus på «Trafikklærernes og bilførersensorenes utvidete oppgaver og
ansvar, videreutvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger i kjøreopplæringen,
etiske aspekter ved biltrafikken, helhetstenkning i trafikksikkerhetsarbeidet og behovet for
livslang læring». Dette lå til grunn når STLS i 2004 ble innlemmet i HiNT. Det nasjonale
ansvaret er siden da videreført i HiNT og et eget navn på kjernevirksomheten vil
synliggjøre dette også i Nord universitet.
Trafikklærerutdanningen er en av hjørnesteinene i trafikkopplæringen, der fagmiljøet
gjennom sitt nettverk påvirker og utvikler faget begge veier, både mot praksisfeltet og mot
vegmyndighetene.
Et tydelig og profilert navn gir troverdighet og et godt utgangspunkt for videre arbeid med
realisering av et Nasjonalt trafikkfaglig kompetansesenter sammen med
samarbeidspartnere.
Det trafikkfaglige fagfeltet er lite i HiNT, og endra mindre i Nord universitet. Muligheten for
å forsvinne i en større institusjon er høyst tilstede. Dette er en utfordring for alle
«småfag» i akademia og behovet for tydelig profilering synes viktig også av den grunn.
Avdelingen har en sterk posisjon i det nasjonale fagmiljøet med avklarte
samarbeidsrelasjoner til Vegdirektoratet og bransjeorganisasjonene og er en synlig aktør
i trafikksikkerhetsarbeidet. Et eget navn vil bidra til å opprettholde en ansvarsavgrensning
og synlighet.
Fagmiljøet ved STLS og senere HiNT er en moderinstitusjon som yrkesutøvere fra hele
landet identifiserer seg med. Begrepet Trafikklærerskolen har siden opprettelsen av
STLS i 1970 vært innarbeidet som merkevare for trafikklærerutdanning i Norge. Selv om
HiNT de senere år har tatt over for begrepet Trafikklærerskolen er vi av den formening at
det nesten tilsvarende navnet Trafikklærerhøgskolen raskt vil innarbeides som nytt
merkevarenavn hos bransje og samferdselsmyndigheter.

Internasjonal profilering av fagområdet
•

•

Et eget merkevarenavn vil gi enklere profilering internasjonalt. Avdelingen er medlem av
den internasjonale førerprøveorganisasjonen CIECA, sammen med
samferdselsmyndigheter og enkelte andre utdannings- og forskningsinstitusjoner i
Europa. Medlemskapet gir økt innflytelse på utviklingen av føreropplæring og
trafikklærerutdanning i Europa. Utdanning av trafikklærere i offentlig regi er uvanlig
internasjonalt, og utdanning på høgskolenivå er unikt i Europa. Trafikklærerutdanningen
ønsker å fremstå som en modell og pådriver for utdanning på dette feltet i Europa. Et
profilert og tydelig navn med utgangspunkt i fagområdets kjerneoppgave vil gi en positiv
signaleffekt i dette arbeidet.
Begrepet Trafikklærerhøgskolen kan brukes som felles merkevarenavn i Norden som
utgangspunkt for bedre samordning av de nordiske trafikklærerutdanningene.
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Selv om begrepet Trafikklærerhøgskolen ikke lenger er dekkende for all vår
virksomhet bidrar den til å synliggjøre kjernevirksomheten og dermed også det som
er utgangspunkt for avdelingens øvrige faglige virksomhet. Vi mener derfor
Trafikklærerhøgskolen med tillegget Nord universitet er et godt navn for å beskrive
avdelingens aktivitet. Det kan helt sikkert diskuteres om det er fornuftig å innføre et
høgskole-navn ved inngangen til universitetet. Ettersom dette allerede er et
innarbeidet begrep ved Universitetet i Nordland i dag (Handelshøgskolen og
Profesjonshøgskolen) ser vi imidlertid et slikt navn som svært aktuelt også for det
trafikkfaglige området.
Rikke Mo Veie
dekan
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81/15 (V) Konkretisering av kostnader knyttet til Master GLU og
professortilsettinger; styresak 21/15
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

14/00543-12
11
Egil Solli

Saksgang
1 IDF-utvalget sentralt
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
07.12.2015
10.12.2015

Saknr
81/15

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tar saken til orientering.
2. Styret ber om at igangsatt arbeid videreføres og at gjenstående midler (kr.
499 621) benyttes til videre arbeid knyttet til etablering av mastertilbud GLU og
rekruttering av professorkompetanse.
Sammendrag
Fra 2017 skal institusjoner i UH-sektoren som tilbyr grunnskolelærerutdanning, måtte
tilby 5-årig utdanning på masternivå. I den sammenheng søkte avdeling for
lærerutdanning om strategiske midler, for å igangsette arbeidet med å utvikle
utdanningstilbudene. Samtidig har avdelingen behov for å få ansatt fagpersoner med
professorkompetanse.
Styret i HiNT vedtok i styremøte den 17.3.15:
1. Styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag bevilger kr 1.000.000,- i strategiske
midler for 2015 til Avdeling for lærerutdanning,- til arbeid med akkreditering av
inntil to masterutdanninger GLU, og strategiske tilsettinger knyttet til
mastersatsingen. Aktuelle fag er norsk og matematikk.
2. Styret ber om en nærmere konkretisering av kostnader i budsjettdiskusjonen i
desember 2015.
I løpet av 2015 har en arbeidsgruppe ved Avdeling for lærerutdanning utarbeidet
søknad med tilhørende studieplan om akkreditering av Master GLU 1-7 og 5-10 til
NOKUT.
I saksframlegget som følger saken, fremgår det hvordan arbeidet er forløpt, hva som
er gjennomført og hva som gjenstår. Avdelingen har hittil benyttet kr. 500 379 av
bevilget beløp.
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Vedlegg:
Søknad til universitetsstyret om akkreditering: Mastergradsstudium i undervisning og
læring i grunnskolen
Studieplan – Undervisning og læring i grunnskolen, mastergradsstudium

Bente Aina Ingebrigtsen
Konstituert rektor

83

Saksutredning
I løpet av 2015 har en arbeidsgruppe ved Avdeling for lærerutdanning utarbeidet
søknad med tilhørende studieplan om akkreditering av Master GLU 1-7 og 5-10 til
NOKUT. Masteren har tittelen «Undervisning og læring» (se vedlegg).
Etter vedtaket om fusjon til Nord universitet, ble det besluttet at søknaden om
akkreditering skulle oversendes styret i Nord universitet som er selvakkrediterende.
Parallelt med arbeidet med Master GLU, er det gjort et omfattende arbeid for å
rekruttere professor-/dosentkompetanse til fagene norsk, engelsk og matematikk.
Arbeidet har omfattet;
•
•
•
•
•
•

Utvikling av stillingsbetenkninger.
Annonsering/ bekjentgjøring/ utlysning.
Personlige kontakter.
Oppnevning av kommisjoner.
Kommisjonsarbeid.
Intervju av kvalifiserte kandidater.

Til tross for arbeidet som er nedlagt, har vi ikke klart å rekruttere toppkompetanse til
stillingene. Årsakene til dette kan være mange, men det er åpenbart at regjeringens
krav om at institusjoner som skal tilby Master GLU først må kunne tilby master i minst
to av fagene; norsk, engelsk og matematikk, før master i eventuelle andre fag skal
kunne tilbys. Dette gjør at toppkompetanse i norsk, engelsk og matematikk er
etterspurt, og dermed «mangelvare» i hele lærerutdannings -Norge.
I forbindelse med rekrutteringsarbeidet har vi fått på plass Professor II, i
matematikk og pedagogikk fra 01.01.2016. De er fra henholdsvis Finland og
Sverige. Vi har tro på at dette kan åpne nye muligheter for rekruttering av
toppkompetanse internasjonalt i fagområder der det kan være aktuelt.
Videre følger en oversikt over ressursbruken knyttet til Master GLU per 01.12.2015,
og plan for disponering av resterende midler.
Oppsummert;
Masterutredning
Kommisjonsarbeidet (norsk og engelsk)
Utlysning av stillinger
Sum

kr. 227 735
kr. 212 793
kr. 59 852
kr. 500 379

Master
Kostnader til utredning av mastersøknadene er beregnet ut fra en ressursinnsats på
ca 460 arbeidstimer. De tre som har gjort hoveddelen av arbeidet er Kåre Haugan,
Kitt Lyngsnes og Asbjørn Kolberg.
Kostnadene beregnes etter ltr 74
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Master GLU

arbeidstime
r

Timesats
(ltr 74)

Beløp

Asbjørn Kolberg
Kåre Haugan
Kitt Lyngsnes

200
130
130
460

495,08
495,08
495,08

99 015
64 360
64 360
227 735

Ansettelse av professorer
Det er planlagt tilsatt professorer i matematikk, norsk og engelsk. Det som er lagt inn
i
kostnadene er utlysning og kommisjonsarbeid (tre kommisjoner). Det er ikke lagt inn
kostnader for intervju og annet arbeid som inngår i avdelingsledelsen sine stillinger.
Tilsetting professorer
Person/anlegg (T)

Beløp

Brunstad Endre

20 052

Fjeld Ruth Vatvedt

32 628

Hoel Torlaug Løkensgaard

24 726

Skulstad Aud Solbjørg

28 253

Vulchanoa Mila

32 603

Koppen Randi

Anslått, regning kommer seinere

28 253
166 515

Feriepenger og arbeidsgiveravgift

46 278
212 793

SUM

Markedsføring, annonsering

Kr. 59 852

Plan for disponering av gjenstående midler.
Per 01.12.2015 er det ca 500 000,- i rest av de strategiske midlene. Disse skal
benyttes til videre arbeid med rekruttering og avlønning av professor/ dosent i to av
fagene norsk, engelsk og matematikk samt i pedagogikk. Dette skal harmoniseres
med de totale fagmiljøene i Nord universitet. Beregningene er gjort med erfaringstall
fra kommisjonsarbeidet beskrevet over. Her er det planlagt to kommisjoner.
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Tilsetting professorer
Person/anlegg (T)
Kommisjon 1
Kommisjon 1
Kommisjon 2
Kommisjon 2
Kommisjon 3
Kommisjon 3
Feriepenger og arbeidsgiveravgift

Beløp
27 000
27 000
27 000
27 000
27 000
27 000
46 500

Markedsføring, annonsering

59 500
-

Sum:

268
00,-

Rest etter rekruttering av professor/ dosent er ca kr 232 000,-.
Resterende midler skal brukes til intern kompetanseheving i form av opprykk til
professor i norsk og samfunnsfag. Det er inngått avtale med to medarbeidere om
kvalifiseringsløp til professor;
1. am. Leiv Sem (Norsk).
1. am. Trond Risto Nilsen (Samfunnsfag).
Dette er strategisk sentralt i ut i fra kravet om Master GLU fra 2017, og arbeidet med
etablering av Lærerutdanningsfakultet og PHD fra 2017 slik Fusjonsplattformen
beskriver.
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Generelt om studiet
Mastergradsstudium 120 studiepoeng – § 3
Samlingsbasert heltidssstudium
Navn: Undervisning og læring i grunnskolen, mastergradsstudium
Engelsk navn: Master’s Degree Programme in Teaching and Learning in Primary and Lower Secondary
Education
Overordnet bilde av studiet
Mastergradsstudiet Undervisning og læring i grunnskolen er et profesjonsrettet studium som bygger
på de tre første årene i grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7 eller 5–10. Masterstudiet utgjør
dermed de to siste årene i et femårig integrert masterprogram for lærerutdanning. Studiet er et
samlingsbasert heltidsstudium med nettstøtte. Studiet vil gi høy kompetanse for arbeid i
grunnskolen, og dessuten kunne gi grunnlag for videre studium på ph.d.-nivå.
Det vil være et økende behov for høyt kvalifiserte lærere i grunnskolen årene som kommer.
Levanger-avdelingens samlingsbaserte modell har en fleksibilitet som gjør den egnet til å kunne
imøtekomme utdanningsbehovet, også for kandidater som har eldre lærerutdanning og er i jobb.
Selv om studiet har en normert studietid på to år, vil det være mulig å utarbeide individuelle
studieplaner for studenter som har behov for å gjennomføre studiet utover normert studietid. Dette
vil hovedsakelig være aktuelt for studenter som er i jobb (ferdig utdannede lærere). Den sentrale
forutsetningen i denne sammenhengen er at progresjonen i studiet ivaretas i henhold til krav i
studieplanen om grunnlaget for de ulike emnene.
Mastergradsstudiet Undervisning og læring i grunnskolen vil bli lagt til avdeling for lærerutdanning,
studiested Levanger med studiestart høsten 2016.
Beskrivelse av studiets faglige profil
Mastergradsstudiet Undervisning og læring i grunnskolen skal utdanne høyt kvalifiserte lærere til
grunnskolen, og skal tuftes på den faglige profilen som er utviklet over år ved lærerutdanningen i
Levanger: Bruk av ulike læringsarenaer, nærhet til praksisfeltet, kulturelt mangfold og kunnskap om
sørsamisk kultur, historie og språk. Dette er områder som vil bli særlig vektlagt i det ene av studiets
profesjonsemner, Mangfold og danning.
Studiet består av tre obligatoriske emner på til sammen 60 studiepoeng, ett fordypningsemne på 30
studiepoeng som bygger på ett av fem skolefag på 60 studiepoeng i lærerutdanningen, samt en
masteroppgave på 30 studiepoeng.
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Studiemodell
År

Semester

4

Emner

Masteroppgave
30 sp

2
3

Metode og vitenskaspteori (spesielt
knyttet til masteroppgaven)
15 sp

2

1

Metode og
vitenskapsteori
15 sp

Læring og ledelse av
læring
(profesjonsemne 1)

Mangfold og danning
(profesjonsemne 2) 15 sp
Demokrati og danning
Bærekraftig samfunn
Interkulturell kompetanse
Sørsamisk språk og kultur

Skolefag fordypning
30 sp

15 sp

1

Begrunnelse for hvorfor avdeling for lærerutdanning, Levanger, søker om akkreditering av studiet
Avdelingen skal utdanne høyt kvalifiserte lærere i tråd med samfunnets behov (HiNTs strategiske
plan 2013–2016 «Nærhet til kunnskap»). Regjeringen har som mål at all lærerutdanning skal være på
masternivå fra 2017. En naturlig konsekvens av målet i HiNTs strategisk plan og departementets
vedtak er at avdelingen viderefører arbeidet påbegynt våren 2015 om å tilby
grunnskolelærerutdanning på masternivå allerde fra høsten 2016.

Avdeling for lærerutdanning i Levanger har solide tradisjoner innen lærerutdanning siden 1839, et
høyt kvalifisert fagmiljø og stabil studentrekruttering. Lærerutdanningen i Levanger har hatt
hovedfag-/masterstudium i kroppsøving siden 1983. Avdelingen ønsker nå å bygge videre på dette,
og har derfor utviklet et mastergradsstudium i undervisning og læring i grunnskolen som det nå søkes
akkreditering for.
Opptakskravene til studiet
Avdeling for lærerutdanning, Levanger, søker om akkreditering av et masterstudium på 120
studiepoeng som en integrert yrkesrettet utdanning, i samsvar med forskrift om krav til mastergrad §
3, andre ledd, andre strekpunkt. Etter fullført studium får kandidatene tildelt graden Master i
undervisning og læring i grunnskolen.
Opptakskravene til studiet skal oppfylle kravene til fullført utdanningsløp slik de går fram av § 3
første ledd. I tillegg omfatter opptakskravet en integrert yrkesrettet utdanning med omfang av
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minimum 120 studiepoeng innenfor fagområdet for mastergraden, inkludert en faglig fordypning på
minimum 60 sp i ett av skolefagene engelsk, norsk, matematikk, naturfag eller samfunnsfag. Det er
karakterkrav for en del av opptaksgrunnlaget (se vedlagt studieplan).
Studiet har to målgrupper. Én målgruppe er ferdig utdannede lærere med grunnskolelærerutdanning
1–7, grunnskolelærerutdanning 5–10 eller allmennlærerutdanning.
Den andre målgruppen er studenter som har fullført de første tre årene av
grunnskolelærerutdanning 1–7, grunnskolelærerutdanning 5–10 eller allmennlærerutdanning.
Studentene må ha fullført PEL/pedagogikkemnet og ha 60 sp i minst ett av de fem skolefagene nevnt
ovenfor. De får da en femårig lærerutdanning med masterkompetanse. Avdelingen viser til § 3 punkt
1 i Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn: «Ved
overgang til masterutdanning etter 3. studieår vil det første året i masterutdanningen erstatte fag i 4.
studieåret i grunnskolelærerutdanningen.»

Studenter som går direkte over på masterutdanninga etter tre år fra grunnskulelærerutdanning 1–7,
får tre undervisningsfag i stedet for fire. Studenter som går direkte over på masterutdanninga etter
tre år fra grunnskolelærerutdanning 5–10 får to fag i stedet for tre. Høgskolen viser her til punkt 2.3 i
de nasjonale retningslinjene for grunnskolelærerutdanning som sier at «[h]ovedregelen om antall
undervisningsfag kan fravikes dersom kandidatene søker master-utdanning etter bachelorgrad/tre
år»
Det er lagt opp til obligatorisk integrert praksis som del av masterstudiet for studenter som starter på
masterstudiet etter tre år i grunnskolelærerutdanningene, jf. § 3 punkt 1 i Forskrift om rammeplan
for grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn. Etter fullført masterutdanning vil da
disse kandidatene oppfylle kravene i GLU‐forskriften.
Tidspunkt for opptak til studiet og studiestart
Det planlegges utlysning av studiet våren 2016 med søknadsfrist 15.4.2016. Studiestart i august 2016.
Omfang av selvstendig arbeid
Det er lagt opp til et selvstendig arbeid i form av en masteroppgave på 30 studiepoeng. Dette er i
tråd med kravet i forskrift om krav til mastergrad § 6. Læringsutbyttet i studieplanen er i samsvar
med kravene til læringsutbytte for andre syklus.

Studenttall og rekruttering
Det planlegges i første omgang et opptak på 60–80 studenter per studieår. Dette tallet vil
erfaringsmessig være mer enn tilstrekkelig for et godt lærings- og studiemiljø (lærerutdanningen i
Levanger har de siste årene gjennomført samlingsbaserte studier med nettstøtte og
fjernundervisning hvor kullene har variert mellom 20 og 90 studenter). Et studenttall på rundt 80 vil
danne et solid grunnlag for et lærende fellesskap med rike muligheter for faglig refleksjon og ulike
former for samarbeid både ved og mellom studiesamlingene.
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Hovedrekrutteringen til studiet vil utgjøres av studenter som er i GLU-utdanningen 1–7/5–10 f.o.m.
høsten 2013. Disse studentene og kullene fram til ordinært opptak på det integrerte masterstudiet
f.o.m. høsten 2016 vil høyst sannsynlig ønske å skaffe seg den masterkompetansen som vil være
obligatorisk for grunnskolelærerutdanningen f.o.m. høsten 2017 i henhold til regjeringens
framdriftsplan.
I årene 2012–2015 har HiNT 120 studieplasser årlig i sine grunnskolelærerpgram. Det er en jevnt god
rekruttering til lærerutdanningene slik det vil framgå av oversikten nedenfor:
2015
2012
2013
2014

Grunnskolelærerutd.
for 1.–7. trinn
Grunnskolelærerutd.
for 1.–7. trinn, deltid
Grunnskolelærerutd.
for 5.–10. trinn

Studieplasser

Førstevalgsøkere

Studieplasser

Førstevalgsøkere

Studieplasser

Førstevalgsøkere

Studieplasser

Ja-svar pr.
050815

40

47

40

54

40

48

40

37

20

55

20

37

20

49

20

24

60

71

60

65

60

80

60

71

Kilde: Database for statistikk om høgre utdanning (DBH), for 2015: HiNTs opptakskontor

I tillegg til studenter som er inne i sitt studieløp, påregner vi at en del ferdig utdannede lærere ønsker
å skaffe seg masterkompetanse. Masterstudiet er samlingsbasert, slik at det kan tas som
videreutdanning for ferdig utdannede lærere. Det er vanskelig å si hvor stor andel av rekrutteringen
videreutdanningsstudenter vil utgjøre, men erfaring fra HiNTs EVU-virksomhet de siste årene tilsier
at en betydelig andel av studentene på masterstudiet vil utgjøres av denne kategorien.
Plan for studiet
Studiets navn
Mastergradsstudiet har navnet Undervisning og læring i grunnskolen (samme form på bokmål og
nynorsk). Det engelske navnet er Master’s Degree Programme in Teaching and Learning in Primary
and Lower Secondary Education.
Studiet skal utdanne lærerere til grunnskolen, både 1.–7. trinn og 5.–10. trinn. Navnet viser at studiet
er fagdidaktisk og profesjonsrettet. Navnet gjenspeiler dermed innholdet i studiet, som i tillegg til
metode- og vitenskapsteori og masteroppgave omfatter fordypning i ett av skolefagene engelsk,
matematikk, naturfag, norsk eller samfunnsfag og to profesjonsemner med pedagogisk profil: Læring
og ledelse av læring og Mangfold og danning. Den tverrfaglige innretningen på studiet vil gjøre
utdanningen relevant for utøvelse av lærerprofesjonen i grunnskolen.
De to profesjonsemnene vil gi studentene økt forståelse for hvordan didaktikk er knyttet til kunnskap
om elevers læring og lærerrollen, og hvordan det å være lærer krever kunnskap om skolen som
organisasjon, kunnskap om ledelse i klasserommet og kunnskap om skole, samfunn og danning. En
slik tverrfaglig fordypning innenfor pedagogikk og fagdidaktikk vil utvikle og styrke studentens
kunnskap og evne til selvstendig refleksjon knyttet til undervisning og læring i det aktuelle faget.
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Praksisavtaler
HiNT har avtaler med praksisskoler i Nord-Trøndelag fylke. Avdelingen har som mål at alle
praksisveiledere skal ha gjennomført veileder- og mentorutdanning, del 1, (15 studiepoeng) innen
2016. Alle masterstudentene vil få praksisveiledere som har gjennomført denne veileder- og
mentorutdanningen, både del 1 og 2 (30 studiepoeng).
Studiets læringsutbytte iht. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
Nedenfor følger en oversikt over læringsutbyttet for studiet, formulert som kunnskaper, ferdigheter
og generell kompetanse som er i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.
Dette er overordnede læringsutbytter for hele studiet.
En kandidat med fullført mastergradsstudium i undervisning og læring i grunnskolen skal ha følgende
totale læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
Etter fullført studium skal kandidaten:
K1
Ha inngående kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder i det pedagogiske
fagfeltet
K2

Kunne anvende fagkunnskapen på aktuelle tema og undervisningsområder i
grunnskolen

K3

Kunne analysere problemstillinger knyttet til undervisning og læring med
utgangspunkt i historie, tradisjoner og egenart for de fagene studenten skal undervise
i, og disse fagenes plass i skole og samfunn

Ferdigheter
Etter fullført studium skal kandidaten:
F1
Kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og bruke slike
kilder til å strukturere og formulere faglige resonnement
F2

Kunne se undervisningsfagene i læreplanen i sammenheng med tilhørende
fagdisipliner, og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning for å
kunne gi god undervisning

F3

Gjennom fullført masteravhandling ha vist evne til å gjennomføre et selvstendig,
avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende
forskningsetiske normer

Generell kompetanse
Etter fullført studium skal kandidaten:
G1
Kunne analysere relevante problemstillinger knyttet til undervisning, læring, yrke og
etikk
G2

Kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og mestre arbeidsmåter og faglig
relevante uttrykksformer i skolen

G3

Kunne kommunisere om undervisning og læring innenfor fagområdet, både med
spesialister og til elever, foreldre og folkevalgte
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G4

Kunne bidra til nytenking og innovasjon i skole og undervisning

Begrunnelse for de valgene som er tatt i arbeidet med læringsutbyttebeskrivelsene
For å oppnå dette læringsutbyttet har alle emnene i det første året i
masterutdanningen et innhold som bygger på og fører videre læringsutbyttet fra
grunnskolelærerutdanningene. Emnene i masterutdanningen er forskningsbaserte og innrettet mot
analyse av teori og teoretisk relevans. Samtidig er de formet slik at studentene skal få grunnlag for
praktisk mestring av undervisningssituasjonen.
Studiet i vitenskapsteori og metode gir en innføring i vitenskapelige arbeidsmåter og
forskningsmetoder knyttet til det pedagogiske og fagdidaktiske fagfeltet, og inneholder trening i
selvstendig arbeid med faglige oppgaver. Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten
utvikle og dokumentere evne til å utføre et selvstendig vitenskapelig arbeid. Studenten skal utvikle
og dokumentere forståelse for sentrale forskningsprinsipper, evne til systematisk og kritisk analyse
av problemstillinger og datatilfang og evne til en klar og presis framstilling av saksområdet.
Læringsutbyttebeskrivelsene reflekterer de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanser som
fagmiljøet anser som viktige og relevante for en lærerutdanning på masternivå. Sammen med
nivåbeskrivelsene i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR), nivå 7 (2. syklus),
utgjør dette føringene for læringsutbyttebeskrivelsene på studienivå for mastergradsstudiet
Undervisning og læring i grunnskolen. De læringsutbyttebeskrivelsene som er valgt skal altså
tilfredsstille studiets faglige profil, samtidig som de er i samsvar med Nasjonalt kvalitetsrammeverk
for livslang læring. Tabellen under viser sammenhengen mellom læringsutbyttebeskrivelser som er
hentet fra NKR og læringsutbyttebeskrivelser som gjelder på studienivå for masterstudiet
Undervisning og læring i grunnskolen, delt inn i kunnskap (K), ferdigheter (F) og generell kompetanse
(G).
NKR
Kandidaten:

Undervisning og læring i grunnskolen
Kandidaten skal:

K1

har avansert kunnskap innenfor
fagområdet og spesialisert innsikt i
et avgrenset område
har inngående kunnskap om
fagområdets vitenskapelige eller
kunstfaglige teori og metoder

K1

Ha inngående kunnskap om
vitenskapelige teorier og metoder i
det pedagogiske fagfeltet

K3

kan anvende kunnskap på nye
områder innenfor fagfeltet

K2

Kunne anvende fagkunnskapen på
aktuelle tema og
undervisningsområder i grunnskolen

K4

kan analysere faglige
problemstillinger med utgangspunkt
i fagområdets historie, tradisjoner,

K3

Kunne analysere problemstillinger
knyttet til undervisning og læring med
utgangspunkt i historie, tradisjoner og

K2
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egenart og plass i samfunnet

F1

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

F1

F2

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

F2

F3

kan bruke relevante metoder for
forskning og faglig og/eller
kunstnerisk utviklingsarbeid på en
selvstendig måte

F3

F4

kan gjennomføre et selvstendig,
avgrenset forsknings- eller
utviklingsprosjekt under veiledning
og i tråd med gjeldende
forskningsetiske normer

G1

kan analysere relevante fag-, yrkesog forskningsetiske problemstillinger

G1

G2

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

G2

G3

G4

G5

egenart for de fagene studenten skal
undervise i, og disse fagenes plass i
skole og samfunn
Kunne analysere og forholde seg
kritisk til ulike informasjonskilder og
bruke slike kilder til å strukturere og
formulere faglige resonnement

Kunne se undervisningsfagene i
læreplanen i sammenheng med
tilhørende fagdisipliner, og arbeide
selvstendig med praktisk og teoretisk
problemløsning for å kunne gi god
undervisning
Gjennom fullført masteravhandling ha
vist evne til å gjennomføre et
selvstendig, avgrenset forskningseller utviklingsprosjekt under
veiledning og i tråd med gjeldende
forskningsetiske normer

Kunne analysere relevante
problemstillinger knyttet til
undervisning, læring, yrke og etikk
Kunne formidle omfattende
selvstendig arbeid og mestre
arbeidsmåter og faglig relevante
uttrykksformer i skolen

G3

Kunne kommunisere om undervisning
og læring innenfor fagområdet, både
med spesialister og til elever, foreldre
og folkevalgte

G4

Kunne bidra til nytenking og
innovasjon i skole og undervisning
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Studiets innhold og oppbygning
Emner per semester og antall studiepoeng per emne
Masterstudiet består av et valgfritt fordypningsemne (skolefag) og obligatoriske skolerelevante
emner. Emnene er fordelt på følgende måte (se også modellskissen på s. 3):
EMNER (obligatoriske: O / valgfrie: V)

O/V

Stp.

Metode og vitenskapsteori
Læring og ledelse av læring (profesjonsemne 1)
Mangfold og danning (profesjonsemne 2)
Skolefag fordypning:
Engelsk 3
Matematikk 3
Naturfag 3
Norsk 3
Samfunnsfag 3
Masteravhandling
Sum studiepoeng per semester

O
O
O

30
15
15

V
V
V
V
V
O

30
30
30
30
30
30

Høst

Vår

Høst

Vår

30

30

30

30

Begrunnelse for valg av emner i studiet
Avdelingen har valgt de fem sentrale skolefagene engelsk, matematikk, norsk, naturfag og
samfunnsfag som valgbare fordypningsemner bygd på årsenhet fra de tre første årene i grunnskole/allmennlærerutdanningen. Krav om 60 studiepoeng fordypning i et undervisningsfag som grunnlag
for opptak innebærer at studentene kan arbeide videre med et undervisningsfag på masternivå.
Dette gir faglig dybde i skolefaget og en viktig fagdidaktisk forankring av arbeidet med
masteroppgaven.
Profesjonsemnet Læring og ledelse av læring binder sammen kunnskapen om hvordan ulike fag kan
undervises og utvikles på forskningsmsessig grunnlag. Emnet blir knyttet både til praksisperioden og
til emnet Metode og vitenskapsteori. Klasseledelse er sentralt i lærerutdanningen, og skal bygge opp
om hva det innebærer å undervise, dvs. basisen for læreryrket som profesjon.
Profesjonsemnet Mangfold og danning tar opp grunnleggende sider ved skolens samfunnsoppdrag
og dermed lærererens rolle som formidler av kunnskap og verdier i et demokratisk flerkulturelt
samfunn. Begge profesjonsemnene er sentrale i avdelingens lærerutdanningsprofil (jf. s. 2: Bruk av
ulike læringsarenaer, nærhet til praksisfeltet, kulturelt mangfold og kunnskap om sørsamisk kultur,
historie og språk).

Det første året i masterstudiet velger studentene mellom ett av de fem emnene engelsk,
matematikk, naturfag, norsk eller samfunnskunnskap, basert på faglig fordypning, 60 studiepoeng,
enten fra de tre første årene i grunnskulelærerutdanningen eller fra allmennlærerutdanningen.
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Valgfriheten i studiet er altså knyttet til hvilket skolefag studentene fordyper seg i. Undervisningen i
disse valgfrie emnene blir lagt over hele året.
Mastergradstudiet Undervisning og læring i grunnskolen skal være en integrert profesjonsrettet
utdanning. Studenter fra GLU‐utdanningene er hovedmålgruppe, og studiet er tilpasset fagkravene i
GLU-forskriften. I Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10.
trinn er det krav om at fjerde studieår skal inneholde praksis, et undervisningsfag på 60 sp, eventuelt
to fag på 30, der ett kan være et skolerelevant fag på 30 sp. I vår studieplan er det skolerelevante
faget delt i to emner, hvert på 15 sp (som vist ovenfor). Vi har valgt å ha to emner, fordi vi på den
måten får mer presise læringsmål, og en tydelig faglig profil på emnene. Avdelingen legger til grunn
at dette tilfredsstiller kravet i forskriften.
Praksis knyttes til skolefaget, men også til emnet Metode og vitenskapsteori siden praksisen skal ha
et forskningsperspektiv (se nedenfor).

Organisering av studiet (innhold, oppbygning og arbeidsformer)
Studiet er samlingsbasert med nettstøtte. Mellom samlingene vil fjernundervisningsverktøyet Lync
bli benyttet, både til lærerstyrt undervisning og til studentstyrt arbeid i grupper. Nettstøtte blir gitt
på undervisningsplattformen Fronter.
Avdeling for lærerutdanning, Levanger, har god erfaring i samlingsbasert studier på bachelornivå.
Mange faglærere er involvert, og tilbakemeldingene fra studentene er meget gode. HiNTs
lærerutdanning har siden 2010 årlig tatt opp rundt 30 studenter på det samlingsbaserte studiet
Grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn. Her er det lagt inn ukentlige obligatoriske forelesninger og
gruppeaktiviteter via Lync ( timeplanlagt, tre dager i uka) mellom tredagers studiesamlinger på
campus tre ganger per semester. Som nettstøtte brukes e-læringsplattformen Fronter. Et studium
med samme opplegg er siden høsten 2013 i gang for barnehagelærerutdanningen. En tilsvarende
organisering vil bli benyttet for masterstudiet Undervisning og læring i grunnskolen. HiNTs erfaring,
både administrativt og faglig, med samlingsbaserte studier av den typen som nå også skal benyttes i
masterstudiet Undervisning og læring i grunnskolen, gir dermed et godt grunnlag for at studentene
skal kunne oppnå læringsutbyttet (bl.a. er frafallsprosenten blant de som tar det samlingsbaserte
studiet i GLU 1–7, noe lavere enn for campusstudentene ved GLU).
Det er krav om 20 dager praksis for studenter som tar masterutdanningen som fjerde år i
grunnskulelærerutdanningen. I denne praksisen skal studentene planlegge og gjennomføre et
undervisningsopplegg over 6–8 timer knyttet til skolefaget og emnet Vitenskapsteori og metode.
Høgskolen organiserer praksisplass og praksislærer. Det vil bli gitt en oppgave i metode og
vitenskapsteori og fordypningsfaget (skolefaget) knyttet til praksis. Etterarbeidet etter praksis vil
være framlegginger i seminarform. Det selvstendige vitenskapelige arbeidet, masteroppgaven, er lagt
til 2. studieår, vårsemesteret.
Studenter som er ferdig utdannede lærere har ikke krav om veiledet praksis. Disse studentene
gjennomfører et praksisrelatert arbeidskrav knyttet til skolefaget og emnet Vitenskapsteori og
metode på egen arbeidsplass eller i en skoleklasse etter avtale med høgskolen.
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Den individuelle veiledningen til masteropgaven vil hovedsakelig ligge utenfor studiesamlingene.
Veiledningen kan foregå via Lync, pr. e-post og/eller ved avtalte møter mellom veileder og student,
for eksempel i forbindelse med studiesamlingene i andre studieår.

Plan over samlinger
1. studieår, høst
SAMLINGER

INNHOLD

1. samling

Skolefag fordypning
Metode og vitenskapsteori
Læring og ledelse av læring
Skolefag fordypning
Metode og vitenskapsteori
Læring og ledelse av læring
Skolefag fordypning
Metode og vitenskapsteori
Læring og ledelse av læring

2. samling

3. samling

1. studieår, vår
SAMLINGER
PRAKSIS

INNHOLD

1. samling

Skolefag fordypning
Metode og vitenskapsteori
Læring og ledelse av læring

Praksisperiode
2. samling

3. samling

Skolefag fordypning
Metode og vitenskapsteori
Læring og ledelse av læring
Skolefag fordypning
Metode og vitenskapsteori
Læring og ledelse av læring

2. studieår, høst
SAMLINGER

INNHOLD
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1. samling
2. samling
3. samling

Mangfold og danning
Metode og vitenskapsteori
Mangfold og danning
Metode og vitenskapsteori
Mangfold og danning
Metode og vitenskapsteori knyttet til masteroppgaven

2. studieår, vår
SAMLINGER

INNHOLD

1. samling

Masteroppgave

2. samling

Masteroppgave
Studentseminar

3. samling

Masteroppgave
Studentseminar

Sammenhengen mellom læringsutbyttebeskrivelsene på emnenivå sett i
forhold til det totale læringsutbyttet for studiet
Læringsubyttebeskrivelsene på emnenivå er i studieplanen ikke grafisk delt inn i kategoriene
Kunnskap, Ferdigheter og Generell kompetanse, men alle kategoriene er representert på ulik måte i
emnene (jf. Veiledning NOKUTs studietilsynsforskriften, s. 19). Læringsutbyttene på emnenivå vil
samlet støtte opp om de overordnede læringsutbyttene for studiet, og sørge for at disse blir oppfylt.
Følgende tabell viser hvor utbyttebeskrivelsene på emnenivå gjenspeiler det totale læringsutbyttet
for studiet. Tabellen er selvsagt ikke en fyllestgjørende oversikt; den fungerer som en sjekkliste for
hvert enkeltemne for å sikre at studiet som helhet dekker det totale lærungsutbyttet for studiet. De
enkelte læringsutbyttebeskrivelsene i emnene kan dekke flere læringsutbytter.
Forklaring på forkortelsene i kolonnen Emnene i studiet:
P1: Læring og ledelse av læring (profesjonsemne 1)
M: Metode og vitenskapsteori
En: Engelsk 3 (valgemne)
Ma: Matematikk 3 (valgemne)
Na: Naturfag 3 (valgemne)
No: Norsk 3
Sa: Samfunnsfag 3
P2: Mangfold og danning (profesjonsemne 2)
Mo: Masteroppgave
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Studiets totale læringsubytte
Kunnskaper
K1 Ha inngående kunnskap om vitenskapelige
teorier og metoder i det pedagogiske og
fagdidaktiske fagfeltet

Emnene i studiet
P1 M
En Ma
x
x
x
x

Na
x

No
x

Sa
x

P2
x

K2

Kunne anvende fagkunnskapen på aktuelle
tema og undervisningsområder i
grunnskolen

x

x

x

x

K3

Kunne analysere problemstillinger knyttet
til undervisning og læring med
utgangspunkt i historie, tradisjoner og
egenart for de fagene studenten skal
undervise i, og disse fagenes plass i skole og
samfunn

x

Ferdigheter
F1 Kunne analysere og forholde seg kritisk til
ulike informasjonskilder og bruke slike
kilder til å strukturere og formulere faglige
resonnement
F2

Kunne se undervisningsfagene i læreplanen
i sammenheng med tilhørende
fagdisipliner, og arbeide selvstendig med
praktisk og teoretisk problemløsning for å
kunne gi god undervisning

F3

Gjennom fullført masteravhandling ha vist
evne til å gjennomføre et selvstendig,
avgrenset forsknings- eller
utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd
med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse
G1 Kunne analysere relevante
problemstillinger knyttet til undervisning,
læring, yrke og etikk
G2

Kunne formidle omfattende selvstendig
arbeid og mestre arbeidsmåter og faglig
relevante uttrykksformer i skolen

G3

Kunne kommunisere om undervisning og
læring innenfor fagområdet, både med
spesialister og til elever, foreldre og
folkevalgte

G4

Kunne bidra til nytenking og innovasjon i
skole og undervisning

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mo
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Arbeids- og undervisningsformer
Det legges opp til at studentene skal møte ulike arbeidsformer i løpet av studiet. Forelesninger,
seminar og gruppearbeid vil stå sentralt og bli supplert av case‐drøftinger, refleksjonsoppgaver og
egne presentasjoner. Arbeidsformer som benyttes i grunnskolen vil bli representert som tema i
undervisningen, og arbeidet med gjennom praksisrelatering, case‐drøftinger og seminar.
Forelesinger vil utgjøre en sentral del av undervisningen. For formidling av forskningsbasert kunnskap
og teoretisk lærestoff er forelesninger av faglærere hensiktsmessig, særlig i kombinasjon med faglige
diskusjoner og mulighet for å stille spørsmål. Forelesninger er videre en plenumsaktivitet og et viktig
bidrag i utviklingen av et lærende fellesskap.
Ved siden av forelesninger og diskusjoner vil undervisningen foregå i form av seminarer og
gruppearbeid. Det legges stor vekt på ulike samarbeidende læringsaktiviteter i studiet.
Følgende oversikt viser undervisnings- og læringsformer er i de ulike emnene med begrunnelser:

Emne

Undervisnings- og læringsformer

Læring og
ledelse av læring
(Profesjonsemne
1)

Forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og presentasjoner.
Arbeidskrav:
 Skriftlig individuell oppgave (8–10 sider)
 Gruppeoppgave (5 sider) med muntlig framlegging

Emne

Undervisnings- og læringsformer
Forelesninger, seminarer og veiledning. I dette inngår arbeid med case og
forskningslitteratur.

Vitenskapsteori
og metode

Arbeidskrav:
Obligatorisk deltakelse i oppgaveseminar knyttet til praksis med muntlig
framlegging for medstudenter og fagansvarlig. Diskusjon og refleksjon.

Emne
Engelsk 3

Undervisnings- og læringsformer
Seminarer, forelesninger, gruppediskusjoner, prosjektarbeid,
presentasjoner.
Arbeidskrav:
Muntlig presentasjon. Skriftlig innlevering.

Emne
Matematikk 3

Undervisnings- og læringsformer
Forelesninger, oppgavearbeid, diskusjoner, studentpresentasjoner og
gruppearbeid.
I løpet av emnet vil studentene møte ulike arbeidsformer som brukes i
matematikkundervisning i grunnskolen.
Arbeidskrav: Ni skriftlige innleveringer, der én innlevering er knyttet til
undervisningsopplegget og åtte innleveringer er matematikkfaglige og didaktisk
rettet.
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Emne
Naturfag 3

Undervisnings- og læringsformer
Forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og presentasjoner og praktisk arbeid.
Studentene vil gjennom hele emnet møte varierte og eksemplariske
undervisnings- og arbeidsformer som har direkte overføringsverdi til
undervisningsarbeidet i grunnskolen. Utforskende arbeidsmåter vil være
gjennomgående i emnet.

Arbeidskrav:
Et obligatorisk arbeidskrav er knyttet til praksis.
Minst 75% av øvingene skal være godkjent for at studenten skal få adgang til
eksamen.
I didaktikkdelen av faget skal det utføres to obligatoriske arbeidskrav, ett for
hvert semester.

Emne
Norsk 3

Undervisnings- og læringsformer

Emne
Samfunnsfag 3

Undervisnings- og læringsformer

Emne
Mangfold og
danninng
(Profesjonsemne
2)

Forelesingar til heile studentgruppa, som rettleiing til den enkelte studenten og
i form av seminar der studentane sjølve skal planleggje og leie arbeid med
studentpresentasjonar av fagstoff, av praksiserfaringar og drøftingar.
Arbeidskrav
 Studentane skal individuelt eller i grupper planleggje og leie
studentseminar der temaa skal vere henta frå pensum. Kvart seminar skal
evaluerast av faglærarar og medstudentar.
 Kvar student skal levere og få tilbakemelding frå faglærar på to skriftlege
fagtekstar. Éin av fagtekstane skal skrivast på bokmål og éin på nynorsk.

Forelesninger, diskusjoner, seminarpresentasjoner og gruppearbeid.
Studietur.
Arbeidsmappe.
Arbeidskrav:Studenten skal levere fem faglige arbeider og gi respons på
medstudenters innleveringer.

Undervisnings- og læringsformer
Forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og presentasjoner.
Arbeidskrav:
 En skriftlig individuell oppgave (8–10 sider)
 En gruppeoppgave (5 sider) med muntlig framlegging

Emne
Undervisnings- og læringsformer
Masteroppgave Uarbeidelse av prosjektplan som skal godkjennes før arbeidet med selve
masteroppgaven begynner. Studenten får i denne sammenhengen veiledning i
nødvendig avgrensing av oppgaven. Undervisningen i selve masteroppgaven
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skjer hovedsakelig med individuell veileder, men studentene skal også legge
fram og drøfte tema fra masteroppgaven med medstudentene.
Arbeidskrav:
Høstsemesteret, 2. studieår: Innlevering av prosjektplan for godkjenning.
Høstsemesteret, 2. studieår: Individuell skriftlig oppgave bestående av
litteraturstudium knyttet til eget fagfelt. Det gjøres en review av et utvalg
på fem artikler (nasjonale og internasjonale) som vil stå sentralt i framtidig
masteroppgaveprosjekt.

Begrunnelse for vurderingsformene i studiet
Læringsutbytteformuleringene skal være styrende for valg av vurderingsformer. I studiet legges det
opp til varierte vurderingsformer tilpasset faglig innhold i hvert enkelt emne og
læringsutbyttebeskrivelsene. Det blir benyttet varierende eksamensformer som krever aktivt arbeid
med lærestoffet som både vil gi studentene mulighet til å vise teoretiske kunnskaper og evne til å
analysere praktiske kunnskapsrelaterte organisatoriske problemstillinger med utgangspunkt i
relevant teori. Dette vil gi grunnlag for å vurdere om studentene har oppnådd læringsutbyttene
innenfor hver enkelt del av studiet og samlet for hele masterstudiet.
Variasjon mellom muntlig og skriftlig vurderingsform gir mulighet for ulik vurderingstilnærming til
stoffet; som eksempel i Naturfag 3 hvor muntlig eksaminering på høstsemesteret gir rom for å
inkludere en praktisk test, mens en skriftlig vurdering på våren gir en bedre arena for logikk og
utregninger.
Individuell skriftlig skoleeksamen (6 timer) er valgt i følgende emner:
 Metode og vitenskapsteori
 Matematikk 3
 Naturfag 3
 Norsk 3
Individuell skriftlig skoleeksamen skal vise studentenes samlede læringsutbytte. En skriftlig eksamen,
uten fagteoretiske hjelpemidler, der oppgaven er tett knyttet til læringsutbyttene for emnet, viser
hvilke teoretiske og metodiske kunnskaper studentene har tilegnet seg og i hvor stor grad
læringsutbyttene er oppnådd.
Individuell skriftlig hjemmeeksamen (3 dager) er valgt i Norsk 3.
Ved individuell skriftlig hjemmeeksamen er alle hjelpemidler tillatt. Denne eksamensformen gjør at
studenten får anledning til å anvende teori til å analysere og diskutere mer omfattende kunnskapsog praksisorienterte problemstillinger, enn det som ville vært mulig i en ordinær skoleeksamen.
Evnen til å kommunisere skriftlig innen fagområdets terminologi er også i tråd med
læringsutbytteformuleringene. Eksamensformen vil avdekke om studenten kan arbeide selvstendig
og kommunisere skriftlig, jf. læringsutbyttebeskrivelsen. Eksamensformen er egnet til å måle det
samlede læringsutbyttet, og vil i tillegg også i stor grad kunne bidra til læring.
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Mappevurdering er valgt i Samfunnsfag 3. Skriving av fagtekster med utgangspunkt i klart definerte
problemstillinger er en sentral del av samfunnsfaget. Gjennom dette arbeidet får studentene trening
i å hente og kritisk vurdere informasjon fra et vidt spekter av kilder. Studiet legger opp til jevnlig
innlevering av fagtekster som skal inngå i en mappe. Studenten kan velge ut tre fagtekster fra mappa
som grunnlag for endelig vurdering.
Individuell semesteroppgave med påfølgende muntlig eksamen er valgt i Engelsk 3.
Kombinasjonen av vurderingsformer skal bidra til at studentene får vise kunnskaper, ferdigheter og
generell kompetanse i henhold til læringsmålene i emnet. Semesteroppgaven vil avdekke studentens
evne til å behandle komplekse problemstillinger enn i en skoleeksamen eller hjemmeeksamen. Den
individuelle muntlige eksamensformen vil avdekke studentenes evne til kritisk refleksjon og evnen til
muntlig kommunikasjon om faglige problemstillinger.
Individuell muntlig eksamen er valgt i følgende emner:
 Læring og ledelse av læring (profesjonsemne 1)
 Matematikk 3
 Naturfag 3
 Samfunnsfag 3
 Mangfold og danning (profesjonsemne 2)
Den individuelle muntlige eksamensformen vil avdekke studentenes evne til kritisk refleksjon og
evnen til muntlig kommunikasjon om faglige problemstillinger.
Skriftlig individuell fagtekst er valgt i Matematikk 3. Fagteksten er en eksamensform som er særlig
egnet til å kople teoretisk kunnskap og praktisk undervisningsarbeid. Med utgangspunkt i utprøvinger
i praksisfeltet og studier av faglitteraturen i matematikkdidaktikk skal studenten analysere
undervisningssituasjoner. Fagteksten vil vise studentens evne til refleksjon og kritisk tenkning og gi
mulighet til å vise læringsutbytte gjennom selvstendig arbeid over en lenger periode.
Masteroppgave med muntlig eksamen og drøfting av oppgaven
For å kunne gå opp til muntlig eksamen må den skriftlige masteroppgaven være bestått, altså
vurdert til minimum karakteren E. Masteroppgaven og muntlig eksamen skal til sammen avdekke i
hvilken grad studenten har oppnådd kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i henhold til
læringsutbyttet.

Studiets relevans for arbeidsliv og/eller videre studier
Regjeringen innfører femårig masterutdanning for lærere fra 2017. Mastergradsstudiet Undervisning
og læring i grunnskolen er i tråd med den nasjonale strategien Lærerløftet – på lag for
kunnskapsskolen som bl.a. innebærer styrket kompetansekrav til lærerne i grunnskolen.
Mastergraden vil være et tilbud til lærere og lærerstudenter som ønsker å utdanne seg videre med
vekt på faglig fordypning og spesialisering for undervisning i grunnskolen, 1.–7. trinn eller 5.–10.
trinn.
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Masterutdanningen gir grunnlag for opptak til ulike forskerutdanninger/ doktorgradsstudium, f.eks.
NAFOL. Mastergraden i undervisning og læring i grunnskolen kan således være et godt utgangspunkt
for doktorgradsutdanning eller andre former for utdanning til førstekompetanse.
Studentutveksling og internasjonalisering

Avdeling for lærerutdanning, Levanger, har avtalar med en rekke institusjoner i Europa om
student‐ og lærerutveksling, hovedsakelig gjennom Erasmus+. Avdeling for lærerutdanning har det
siste tiåret gjennomført flere studentutvekslingsprosjekt, bl.a. Erasmus IP-prosjektene BEAM (2009–
11) og Bootcamp of Interactive Education (2012–14). Siden 2013 har avdelingen hatt et

studietilbud på engelsk for utenlandske og egne studenter, Nordic and International
Perspectives on Teaching and Learning (30 stp). HiNT er medlem i University of the Arctic, noe som
åpner for samarbeid i hele det sirkumpolære området: http://www.uarctic.org/. Gjennom arbeidet
med sørsamisk språk og kultur har lærerutdanninga kontakter ved to universitet i Canada når det
gjelder FoU-arbeid om lærerutdanning for urfolk.
I studiemodellen er det lagt opp til studentutveksling i høst- eller vårsemesteret 2. studieår.
Studentene kan da arbeide med masteroppgaven på en annen institusjon og ev. bli tilknyttet en
ekstern veileder der.
Studentutveksling kan også gjennomføres på andre tidspunkt i studiet. Det kan være aktuelt å ta del
av fordypningsemnet, metodekurs og relevante profesjonsemner ved institusjoner som tilbyr
lærerutdanning på masternivå. Det forutsetter at utenlandsoppholdet blir tilpasset studieløpet for
den aktuelle studenten. Et studieopphold i utlandet gir viktig internasjonal erfaring og et annet
perpsektiv på lærerutdanning enn det man får ved hjemmeinstutusjonen. Det betyr økt bredde i
læringsutbyttet for studentene.
I forbindelse med masteroppgaven kan studentene i vårsemesteret 2. studieår søke om å delta med
presentasjon av masterprosjektet sitt ved International Students’ Research Conference ved
University of Latvia, Faculty of Education, Psychology and Art, Teacher Education Department.
Deltakelsen er i studieplanen godkjent som arbeidskrav for masteroppgaven.
De fleste av partnerinstitusjonene til lærerutdanningen i Levanger har lærerutdanning på 2.syklusnivå. De mest aktuelle samarbeidspartnerne når det gjelder studentutveksling innenfor
rammene av det omsøkte masterstudiet er University of Tampere, School of Education, Finland og
University of Latvia, Faculty of Education, Psychology and Art, Riga.
HiNTs professor 2 i pedagogikk, prof. Eero Ropo, er professor ved University of Tampere, School of
Education. Han har lang erfaring som veileder for master- og ph.d.-studenter. University of Latvia er
en av partnerne i BEAM, Faculty of Education, Psychology and Art, og de har arrangert den årlig
studentforskerkonferansen ISRC i 15 år. Der har lang og solid erfaring med å trekke studenter inn i
FoU-arbeid. Lærerstudenter ved HiNT har presentert sine bachelorprosjekt her i 2014 og 2015 som et
alterntiv til vår lokale FoU-konferanse for studenter.

104

Fagmiljø tilknyttet studiet
Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse framgår av skjemaet nedenfor og CVer for alle som inngår i studiets fagmiljø.
Metode og vitenskapsteori
Navn

Kompetanse

Tilsettingsform

Idar Kjølsvik

Førsteamanuensis

fast

Pål Lagestad

Dosent (ph.d.)

fast

Kitt Lyngsnes

Dosent (dr.polit.)

fast

Eero Ropo, Universitetet i
Tampere, Finland

Professor 2

20 % midl.

Læring og ledelse av læring (Profesjonsemne 1)
Navn

Kompetanse

Tilsettingsform

Kitt Lyngsnes

Dosent (dr.polit.)

fast

Hege Myhre

Førsteamanuensis

fast

Tove Anita Fiskum

Førsteamanuensis

fast

Eero Ropo

Professor 2

20 % midl.

Mangfold og danning (Profesjonsemne 2)
Navn

Kompetanse

Tilsettingsform

Magne Husby

Førsteamanuensis

fast

Idar Kjølsvik

Førsteamanuensis

fast

Asbjørn Kolberg

Førstelektor

fast

Kirsten Lauritsen

Førstelektor

fast

Navn

Kompetanse

Tilsettingsform

Anja Bakken

Universitetslektor/ph.d.stipendiat

fast

Guri F. Raaen

Førstelektor

fast

Engelsk 3
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Anke Zontag

Universitetslektor

fast

Navn

Kompetanse

Tilsettingsform

Yvonne Grimeland

Førsteamanuensis

fast

Tore Heggem

Førsteamanuensis

fast

Dag Gulaker

Universitetslektor

fast

Navn

Kompetanse

Tilsettingsform

Kåre Haugan

Dosent (dr.scient.)

fast

Jon Arve Husby

Universitetslektor

fast

Knut Moksnes

Universitetslektor

fast

Tone Nergård

Universitetslektor

fast

Randi Skaugen

Universitetslektor

fast

Navn

Kompetanse

Tilsettingsform

Anne Katrine Hundal

Universitetslektor/ph.d.stipendiat

fast

Asbjørn Kolberg

Førstelektor

fast

Laila Sakshaug

Førsteamanuensis

fast

Leiv Sem

Førsteamanuensis

fast

Ingunn Longva

Universitetslektor

fast

Navn

Kompetanse

Tilsettingsform

Hans Petter Andersen

Førstelektor

fast

Trond Risto Nilsen

Førsteamanuensis

fast

Matematikk 3

Naturfag 3

Norsk 3

Samfunnsfag 3
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Hilde Gunn Slottemo

Professor

fast

Trygve Skavhaug

Universitetslektor

fast
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CV-er til ansatte som skal bidra inn i masterundervisninga

NAVN

Hans Petter Andersen

AKADEMISK TITTEL

Cand.scient

STILLING

Førstelektor

UTDANNING
(kun utdanninger over
fire måneder)

Førstelektorprogram, NTNU 2007
Kurs i vitenskapsteori, HiNT/Handelshøjskolen i København 2006
Praktisk-pedagogisk utdanning, UiO 1993
Hovedfag i ressursgeografi, UiO 1993
Mellomfag i statsvitenskap, UiO 1981

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Vår 2015: Revisjon av kapittel i følgende lærebok Geografididaktikk for
klasserommet 3. utgave (Mikkelsen og Sætre red.)) Cappelen Damm, 2015
Kap.3: En ulik verden- sammenligninger i geografiundervisningen
Høst 2014: Innlegg med paper på konferansen til Norske Geografers
Forening. Tittel på paper: Feltarbeid i grunnskolens geografiundervisning.
Publisert i konferanserapport Geografi på timeplanen.(Fjær, Sætre,
Hokseggen (red.)). Geografisk institutt, NTNU
2013-2014: Utarbeiding av tre kapitler i følgende lærebok/vitenskapelig
antologi Uteskoledidaktikk – ta med fagene ut (Fiskum og Husby (red.))
Cappelen Damm, 2014
Kap. 1: Hva er uteskole? (medforfatter er Tove Anita Fiskum)
Kap. 6: Grunnleggende ferdigheter og uteskole
Kap. 17: Det bebygde miljøet som læringsarena
2009-2013: Utviklingsarbeid knyttet til bruk av tettstedet som
læringsarena. Erfaringene fra dette arbeidet er blant annet drøftet i
følgende to artikler:
Skavhaug T. W. & Andersen H. P. (2013). Urban fieldwork in geographical
education in Levanger, Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift
Andersen, H.P., Bjørkeng, S.O., Skavhaug,T.W. (2010). Tettstedet som
læringsarena. Hoel, T.L., Guldal T.M., Dons C.F., Sagberg S., Solhaug T.
& Wæge, K. (eds.) FoU i Praksis 2010. Rapport fra konferanse om
praksisrettet FoU I lærerutdanning, 57-67 Tapir, Trondheim.
Planlagt FoU-arbeid 2015-2017:

Redaktør og medforfatter i det pågående arbeidet på en antologi om
alternative arbeidsmetoder skolen kan benytte for å øke elevenes
engasjement
- Medarbeider på prosjektet: Alternative læringsarenaer og
læringsmetoder –et forskningsprosjekt på uteskole i Nord-trønderske
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skoler.

Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Koordinator for 4. årstrinn i grunnskolelærerutdanningene med spesielt
ansvar for faglig oppfølging av praksisopplæringen

(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)

Utviklingsarbeid knyttet til kurset Regning som grunnleggende ferdighet i
alle fag

Forarbeid for ny igangsetting av prosjektet Gården som pedagogisk ressurs

Deltatt på flere NOLES-samlinger om grunnleggende ferdigheter
Flere sensuroppdrag (HiST, HiØ, HBV, HiSF), deriblant mastersensur på
Geografisk institutt, NTNU

For nettstudier: Oppgi
relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk

Gjennomført kurs i bruk av Lync og Smartboard
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NAVN

Anja Synnøve Bakken

AKADEMISK TITTEL

Cand.philol.

STILLING

Høgskolelektor

UTDANNING
(kun utdanninger over
fire måneder)

PhD-kvalifisering: (i alt 35 stp.)
PLU8013 Vitenskapsteori med innretning mot profesjonsforskning.
PLU8021 Kvalitative analysemetoder 1
PLU8022 Kvalitative analysemetoder 2
Fagdidaktikk som forskningsfelt
Multimodality and Learning: teori og metode: UIA
Masterclass in Multimodal Analysis Methods, Universitet i Odense
Cand.philol:
Engelsk hovedfag
Pedagogisk eksamen
Bedriftsøkonom TØHK
Cand. Mag – engelsk og fransk mellomfag, bildemediekunnskap
Phd-projekt engelsk fagdidaktikk under arbeid (1/8.2012 - 31/7- 2016)

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Bakken, A. (2012). Communicare 2/12:” Writing From Literature” Tekst og
intertekstualitet i møtet med litteratur i ungdomskolen,
Fremmedspråksenteret, Halden
Bakken, A. (2013). NOFA 4 Conference, Trondheim: The interplay of texts
in the English language classroom
Bakken, A. (2013). Young Language Learners seminar York: Exploring
teachers’ discourses about texts in the English language classroom
Bakken, A. (2014). Foredrag, Stiklestad nasjonale senter: Perfekt for
jobben: Gudrun Løchen Drewsen: en norsk-amerikansk
stemmerettsforkjemper» (1880-1820)
Bakken, A. (2014). 360 Encompassing Multimodality, Århus: “What you
cannot understand from reading: Exploring English teachers’ reasoning
about films as part of multimodal didactical designs”
Bakken, A. (2015). NOFA 5 Conference, Helsinki: «From reading
comprehension to empowerment: reading in English teachers’ reasoning»

Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før

Undervisning/veiledning


Veiledning 3 studenter Master i Engelsk- og
fremmedspråksdidaktikk (2013-2015)
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gjeldende søknadsfrist



Master i Engelsk- og fremmedspråksdidaktikk PLU/NTNU
(Edu3081, H12, H13, H14)

(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)



Kurs for lærere Engelsk 2 KFK



Høgskolelektor lærerutdanning 1-7/5-10



Høgskolelektor PPU



Lektor videregående skole i engelsk, fransk, og kommunikasjon og
kultur 1987-2009

For nettstudier: Oppgi
relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk
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NAVN

Tove Anita Fiskum

AKADEMISK TITTEL

Ph.d.

STILLING

Førsteamanuensis i pedagogikk

UTDANNING
(kun utdanninger over
fire måneder)

*Examen philosoficum 1991
*Førskolelærerutdanning med fordypning i organisasjon og ledelse 1998
*Friluftsliv, 60 studiepoeng, 2001
*Kroppsøving, 60 studiepoeng, 2002
*Master i kroppsøving, 120 studiepoeng, 2004
*Folkedans, folkedansdidaktikk og tradisjonskunnskap, 90 studiepoeng,
2006
*Ph.d. med avhandlinga: Outdoor education as an alternative and
complementary pedagogy –Acknowledging the nature of children Januar
2015
Andersen, H. P., & Fiskum, T. A. (2014). Hva er uteskole? : Noen
begrepsavklaringer. [Oslo]: Cappelen Damm akademisk, 2014.
Fiskum, T. A. (2014). Uteområdet til inspirasjon og motivasjon for allsidig
aktivitet. [Oslo]: Cappelen Damm akademisk, 2014.
Fiskum, T. A., & Husby, J. A. (2014). Uteskoledidaktikk : ta fagene med ut.
Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Fiskum, T. A., & Jacobsen, K. (2012a). Individual Differences and Possible
Effects from Outdoor Education: Long Time and Short Time
Benefits. World Journal of Education, 2(4), 20-33.
Fiskum, T. A., & Jacobsen, K. (2012c). Outdoor education gives fewer
demands for action regulation and an increased variability of
affordances. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning,
1-24. doi: 10.1080/14729679.2012.702532
Fiskum, T. A., & Jacobsen, K. (2012e). Relation between the school
environment and the children’s behaviour. The Open Educational
Journal, 5, 39-51.
Fiskum, T. A., & Jacobsen, K. (Submitted). How outdoor education Affects
Children with Reading Disabilities.
Fiskum, T. A., & Suul, U. (2014). Hvordan kan ulike kunnskapsformer berike
undervisningen i uteskolen? Tove Anita Fiskum og Ulla Suul.
[Oslo]: Cappelen Damm akademisk, 2014.
Husby, J. A., & Fiskum, T. A. (2014a). Læringens mange dimensjoner.
[Oslo]: Cappelen Damm akademisk, 2014.
Husby, J. A., & Fiskum, T. A. (2014d). Undervisningsmetoder ute og inne den gode sammenhengen. [Oslo]: Cappelen Damm akademisk,
2014.
Munkebye, E., & Fiskum, T. A. (2014). Tidligere bruk og oppfattelse av
natur : en ressurs i dagens skole. [Oslo]: Cappelen Damm
akademisk, 2014.

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist
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Pågående prosjekter:
-Bruk av uteskole på skoler som over tid har gjort det bra på nasjonale
prøver. Dette er en internasjonal artikkel, som skrives sammen
med Randi Skaugen, og som er i avslutningsfasen nå

- Redaktør og medforfatter i det pågående arbeidet på en antologi om
alternative arbeidsmetoder skolen kan benytte for å øke elevenes
engasjement
- Medarbeider og koordinator på prosjektet: Alternative læringsarenaer og
læringsmetoder –et forskningsprosjekt på uteskole i Nord-trønderske
skoler. Dette er et tverrfaglig prosjekt, der flere fag på lærerutdanninga
deltar, og hvor masterstudenter kan utgjøre mindre delprosjekter
-Arbeid mot mobbing i skolen: Dette prosjektet er i samarbeid med Heidi
Holmen, og har som mål å involvere studenter på ulike måter i
forskningsprosjekter. Studentene bidrar på ulike måter som informanter
og i innsamling av datamateriale.
Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)
For nettstudier: Oppgi
relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk

-Er veileder og sensor på masteroppgaver i Spesialpedagogikk.

113

NAVN

Yvonne Grimeland

AKADEMISK TITTEL

Philosophiae doctor i matematikk (ph.d.)

STILLING

Førsteamanuensis i matematikk

UTDANNING
(kun utdanninger over
fire måneder)

Bachelor i realfag, matematikk, 2004-2008, NTNU
Master i matematikk, algebra, 2008-2009, NTNU
Philosophiae doctor, representasjonsteori, 2010-2014, NTNU

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Alitappeh, Fedra Babaei; Grimeland, Yvonne.
Special Biserial Cluster-Tilted Algebras. Communications in Algebra 2014
;Volum 42.(6) s. 2740-2758

Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Arnesen, Kristin Krogh; Grimeland, Yvonne.
The Auslander-Reiten components of K^b(proj A) for a cluster-tilted
algebra of type Ã. Journal of Algebra and its Applications 2015 ;Volum
14.(1)

Div. undervisningsoppgåver ved institutt for matematiske fag som del av
pliktarbeid under stipendiatperiode 2010-2014

(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)
For nettstudier: Oppgi
relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk

Har 15 stp studie i Universitets og høgskolepedagogikk (Frå DMMH) der
dette temaet er dekka i pensum.
Har tatt kursa IKT, kultur og samfunn, IT1603 og Pedagogisk programvare,
IT2302, ved NTNU, 2010
Har vore øvingslærar ved NTNU sitt etterutdanningsprogram i matematikk
DELTA, har der brukt plattforma Moodle.
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NAVN

Dag Gulaker

AKADEMISK TITTEL

Cand. real

STILLING

Høgskolelektor

UTDANNING
(kun utdanninger over
fire måneder)

Hovedfag i matematikk
Praktisk pedagogisk utdanning

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Publikasjoner:
1. Kapittel i lærebok for grunnskolelærerutdanningen: Gustavsen
m.flere (2014); QED 1-7, bind 2, kapittel 12, Cappelen Damm
Akademiske
2. Kapittel i lærebok for grunnskolelærerutdanningen: Gustavsen
m.flere (2014); QED 5-10, bind 2, kapittel 12, Cappelen Damm
Akademiske
3. Kapittel i antologi: Fiskum og Husby(red)(2014); Uteskoledidaktikk,
kapittel 8, Cappelen Damm Akademiske

Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

10 år som studieleder, siste periode avsluttet pr 01.08.2011

(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)
For nettstudier: Oppgi
relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk

Har utviklet og administrert nettbasert grunnskolelærerutdanning ved
HiNT siden oppstart i 2011. Har undervist matematikk i nett og
samlingsbasert grunnskolelærerutdanning siden 2011.
Har vært med i prosjektgruppe for utvikling av digital kompetanse i HiNT.
Har undervist forkurs i matematikk for farmasi som nett/samlingsbasert
studium.
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NAVN

Kåre Haugan

AKADEMISK TITTEL

Dr. scient

STILLING

Dosent

UTDANNING
(kun utdanninger over
fire måneder)

1986: Cand. mag. ved Universitetet i Trondheim (Kjemi, Biologi,
Matematikk, Datafag).
1988: Cand.scient. ved Universitetet i Trondheim (Cellebiologi).
1993: Dr. scient. ved Universitetet i Trondheim (Molekylærgenetikk).
1993: PPU (20 vekttall) ved Univ. i Trondheim.
Haugan, K. (2013). Basiphilous vascular plants species found in Lierne
National Park. Blyttia 71: 227-234.

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Haugan, K. (2013). Botaniske undersøkelser i Lierne nasjonalpark. ISBN
978-82-7456-701-6
Haugan, K., Korssjøen, S. G. og Skarpnes, K. (2015). Erfaringer med
utforskende arbeidsmåter etter innføring av Forskerspiren i 2006. In prep.

Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)

Annen relevant yrkeserfaring.
1997-2000: Studieleder i 20% stilling for ingeniørutdanninga.
2010-2012. Koordinator for grunnskolelærerutdanninga (GLU 5-10) på
HiNT.
2008-2012. Tillitsvalgt i Forskerforbundet for lærerutdanninga på HiNT.
2015-dd. Fast styremedlem v/ Høgskolen i Nord-Trøndelag.
Sensorarbeid. Jeg har gjennom årene vært sensor i mange ulike fag for
HiO, HiN, HiST, NTNU, HiB. I tillegg har jeg vært sensor i for mange
siv.ing.-studenter, cand.scient-studenter og master-studenter ved NTNU
for inst. for Bioteknologi, inst. for Biologi og Medisinsk Fakultet.
Ny Grunnskolelærerutdanning. Deltok fom. høsten 2009 i gruppen
(naturfag) som utviklet nasjonale retningslinjer for naturfag i den nye
grunnskolelærerutdanninga.
Utviklingsarbeid. SUNT (SkoleUtvikling i Naturfag – Trøndelag) 2009-2011.
Utviklingsarbeid. Ungdomstrinn i utvikling. 2014-dd. Regning som
grunnleggende ferdighet.
Utforskende arbeidsmåter (Forskerspiren). Driver FoU innen dette. Har
vært veileder for masterstudenter ved NTNU (naturfagdidaktikk):
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2013: Ingvild Røkkum Andresen.
2015: Sigrid Korssjøen og Kjerstin Skarpnes (ferdige vår 2015).
2016: Arne Marius Haugen (oppstart juni 2015).
Pågående prosjekter:
1. Den gode naturfaglærer og utforskende arbeidsmåter.
Veiledning av masterstudenter på NTNU.
2. Antologibidrag til «Læring gjennom leik og utforsking.
Skal skrives 2015-2016. Er forfatter på 2 artikler.
3. Kraftlinjer og effekter på fugl – en «review».
Samarbeid med Magne Husby, HiNT.
4. Hvordan temaet «elektrisitet» blir behandlet i lærebøker for
grunnskolen. Fagdidaktisk studie - lærebokanalyse. Samarbeid med
Anne Kathrine Hundal, HiNT.
5. Botaniske studier av Litjbursklumpen i Lierne Nasjonalpark.
Videreføring av tidligere arbeid (se publikasjon, 2013).
For nettstudier: Oppgi
relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk

Undervisning på Lync, GLU, 1-7 deltid/samlingsbasert.
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NAVN

Anne Kathrine Hundal

AKADEMISK TITTEL

Cand.philol.

STILLING

Høgskolelektor

UTDANNING
(kun utdanninger over
fire måneder)



2007-dd PhD i norskdidaktikk, doktorgradsprosjekt om skriving på
mellomtrinnet



2006-2007 Språk- og kommunikasjonsvansker, masterfordypning i
spes.ped., HiBO

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist
Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)
For nettstudier: Oppgi
relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk



2006-2007 Spesialpedagogikk 2, HIBO



1999-2002 Hovedfag i nordisk, NTNU



2000 Rådgivning og sosialpedagogisk arbeid 1, NTNU



1998 Videreutdanning i fysikk og kjemi, HiNT



1997 Nordisk mellomfag, NTNU



1994-1998 4-årig allmennlærerutdanning, HiNT



Doktorgradsprosjekt om skriveopplæring på mellomtrinnet med
fokus på sammenheng i tekst



Utviklingsarbeid knyttet til skriving i lærerutdanninga
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NAVN

Jon Arve Husby

AKADEMISK TITTEL

Cand. real

STILLING

Høgskolelektor

UTDANNING
(kun utdanninger over
fire måneder)

2009: Fuglekjennskap. 30 stp. (10 v.t.), HiNT.
1981: Pedagogisk seminar, Universitetet i Trondheim
1982: Hovedfag, økofysiologi, zoologi, Universitetet i Trondheim
1981: Årsenhet i kroppsøving, 20vt, Elverum lærerhøgskole
1978: Grunn + mellomfag biol. (46 v.t.) , Universitetet i Trondheim
1976: Kjemi mellomfag (33 v.t.) , Universitetet i Trondheim
1975: Eksamen Philosophicum, Universitetet i Trondheim
Husby, J. A. og Fiskum, T. A. (2014). Undervisningsmetode ute og inne –
den gode sammenhengen. I «Uteskoledidaktikk – ta fagene med ut».
Fiskum, T. A og Husby, J. A (red). ISBN 978-82-02-47067-8

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Husby, J. A. og Fiskum, T. A. (2014). Læringens mange dimensjoner. I
«Uteskoledidaktikk – ta fagene med ut». Fiskum, T. A og Husby, J. A (red).
ISBN 978-82-02-47067-8
Husby, J. A. og Kvammen, P. A. (2014). Hvorfor artskunnskap?
Artskunnskapens hva, hvordan og hvorfor. I «Uteskoledidaktikk – ta
fagene med ut». Fiskum, T. A og Husby, J. A (red). ISBN 978-82-02-47067-8

Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Veileder og sensor ved mastergradsstudiet i naturfagdidaktikk, NTNU
Regionkontakt for Den naturlige skolesekken

(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)
For nettstudier: Oppgi
relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk

Har undervist ved nettbaserte/samlingsbaserte studier de siste 2 år.
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NAVN

Magne Husby

AKADEMISK TITTEL

Dr. scient.

STILLING
UTDANNING
(kun utdanninger over
fire måneder)

1. amanuensis
BirdID WP (utseende, 30 stp)
ca. 2013
Fuglekjennskap Norge (30 stp.)
2007
Dr. scient, terr. øk., zool., UNIT*
1990
Hovedfag, terr. øk., zool., UNIT
1983
Grunn + mellomf. biol. (31 v.t.), UNIT
1980
Grunnfag matematikk (20 v.t.), UNIT
1977
Statistikk (8 v.t.), UNIT
1980
Kjemi grunnfag (26 v.t.), UNIT
1978
Eksamen Philosophicum, UNIT
1978
Pedagogisk seminar, UNIT
1983
*UNIT er Universitetet i Trondheim, nå NTNU.

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist



Utviklingsarbeid: Oppbygging av studietilbudene BirdID (30 stp) i fem
land + BirdID WP (60 stp). Fortsatt hovedansvarlig.



Utviklingsarbeid: Oppbygging og drifting av digital læringsportal
www.birdid.no



Forskning: Nasjonalt overvåkingsprogram for fugl (TOV-E)



Forskning: Effekter av vindmølleparker og kraftlinjer på fugl. Gjelder
området Overhalla/Flatanger – Trollheimen.



Forskning: Restaurering av Rinnleiret Ramsarområde, effekter på fugl.



Medlem i Artsdatabankens rødlisteutvalg på fugl



En mengde forskningsprosjekter ut over de nevnte, og som delvis går
fram av publikasjonsoversikten nederst i denne CV.

Artikler:
Husby, Magne.
Vannfuglenes bestandsutvikling og bruk av Hammervatnet naturreservat,
Levanger kommune. Høgskolen i Nord-Trøndelag 2015 (ISBN 978-82-7456730-6) 56 s. Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag(168)
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Lindström, Åke; Green, Martin; Husby, Magne; Kålås, John Atle;
Lehikoinen, Aleksi.
Large-scale monitoring of waders on their boreal and arctic breeding
grounds in northern Europe. Ardea 2015 ;Volum 103. s. 3-15
Grande, Jorunn; Husby, Magne; Moa, Pål Fossland.
Natur og næring i samspill. Akademika forlag 2014 (ISBN 978-82-321-02334) 245 s.
Grande, Jorunn; Moa, Pål Fossland; Husby, Magne.
Natur og næring i samspill : en introduksjon. I: Natur og næring i samspill.
Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-0233-4. s. 9-27

Husby, Arild; Husby, Magne.
Interspecific analysis of vehicle avoidance behavior in birds. Behavioral
Ecology 2014 ;Volum 25.(3) s. 504-508
Husby, Magne.
BirdID.no-an Internet training and examination tool for bird surveyors.
Citizen Science; 2014-04-24 - 2014-04-24
Husby, Magne.
Konsekvenser for fuglelivet ved eventuell gjenfylling av det gamle
elveløpet på Sandfærhus, Stjørdal kommune. Steinkjer: Høgskolen i NordTrøndelag 2014 (ISBN 978-82-7456-704-7) 50 s. Utredning / Høgskolen i
Nord-Trøndelag(156)
Husby, Magne.
Konsekvenser for fuglelivet ved eventuell igjenfylling av bukta på vestsida
av Langøra Sør, Stjørdal kommune. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag
2014 (ISBN 978-82-7456-706-1) 13 s. Utredning / Høgskolen i NordTrøndelag(157)

Husby, Magne.
Konsekvenser for fuglelivet ved eventuell mudring i Halsøen, Stjørdal
kommune. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag 2014 (ISBN 978-827456-709-2) 22 s. Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag(158)
Husby, Magne.
What determines vehicle avoidance bahaviour in birds?. 26th
International Ornithological Congress; 2014-08-18 - 2014-08-24
Husby, Magne; Eriksen, Audun; Kroglund, Rolf Terje; Østerås, Tom Roger;
Østnes, Jan Eivind.
Fosen vindkraft 1: status for svartand, storlom, smålom, hønsehauk og
hubro før bygging av vindkraftverk og kraftledninger. Høgskolen i Nord-
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Trøndelag 2014 (ISBN 978-82-7456-729-0) 46 s. Utredning / Høgskolen i
Nord-Trøndelag(167)
Husby, Magne; Kålås, John Atle; Vang, Roald.
Klimaendring og effekter på fugl. I: Natur og næring i samspill. Akademika
forlag 2014 ISBN 978-82-321-0233-4. s. 225-244
Husby, Magne; Kålås, John Atle; Vang, Roald.
Moderne landbruk og effekter på biologisk mangfold. I: Natur og næring i
samspill. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-0233-4. s. 199-224

Husby, Magne; Vars, Per M..
Nordsamiske fuglenavn - Davvisámegiela loddenamat. Høgskolen i NordTrøndelag 2014 (ISBN 978-82-7456-671-2) 71 s. Utredning / Høgskolen i
Nord-Trøndelag(141)
Kålås, John Atle; Husby, Magne; Nilsen, Erlend B.; Vang, Roald.
Terrestriske fugler i Norge - bestandsendringer 1996-2013. Vår Fuglefauna
2014 ;Volum 37.(1) s. 14-20.
Kålås, John Atle; Husby, Magne; Nilsen, Erlend Birkeland; Vang, Roald.
Bestandsvariasjoner for terrestriske fugler i Norge 1996-2013. Trondheim:
Norsk Ornitologisk Forening 2014 (ISBN 978-82-78-52117-5) 36 s. NOFRapport(4-2014)
Lehikoinen, Aleksi; Green, Martin; Husby, Magne; Kålås, John Atle;
Lindström, Åke.
Common montane birds are declining in northern Europe. Journal of Avian
Biology 2014 ;Volum 45.(1) s. 3-14
Hristov, Iordan; Husby, Magne.
New approach to increasing the number of skilful volunteers in the
Breeding Birds Survey in Bulgaria. Bird Numbers 2013; 2013-09-17 - 201309-21
Husby, Magne.
Forvaltningsplan for hønsehauklokalitet i Levanger kommune. Lokalitet:
Unntatt offentlighet. Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 16 s.
Husby, Magne.
Fuglestudier ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Fuglar i Hordaland 2013
;Volum 42.(4) s. 28-31
Husby, Magne.
Hønsehauk - biologi og forvaltning. Foredragsserie Fylkesmannen i NordTrøndelag, Miljøvernavdelingen; 2013-12-02
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Husby, Magne.
One way to increase the number of volunteers in bird census and atlas
work. Bird Census News 2013 ;Volum 26.(1-2) s. 57-59
Husby, Magne.
Skjøtselstiltak og effekter på hekkefugl på Rinnleiret i 2013. Steinkjer:
Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 (ISBN 978-82-7456-692-7) 25 s.
Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag(149)
Husby, Magne.
The Norwegian training program increases the number of volunteers and
their skills in Bird Census work. Bird Numbers 2013; 2013-09-17 - 2013-0921

Husby, Magne.
Tilrettelegging for menneskelig ferdsel på Halsøen og Langøra Nord,
Stjørdal kommune, og mulige effekter på fugl. Steinkjer: Høgskolen i NordTrøndelag 2013 (ISBN 978-82-7456-690-3) 19 s. Utredning / Høgskolen i
Nord-Trøndelag(148)
Husby, Magne.
Økt menneskelig ferdsel på Langøra Nord : konsekvenser for
flysikkerheten ved Trondheim lufthavn, Værnes. Steinkjer: Høgskolen i
Nord-Trøndelag 2013 (ISBN 978-82-7456-686-6) 29 s. Utredning /
Høgskolen i Nord-Trøndelag(146)

Husby, Magne; Hristov, Iordan.
BirdID field study : experience in Norway and description of a new national
program in Bulgaria. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 (ISBN
978-82-7456-678-1) 17 s. Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag(143)
Lindström, Åke; Lehikoinen, Aleksi; Green, Martin; Husby, Magne; Kålås,
John Atle.
A bird indicator for the mountain region of northern Europe. Bird
Numbers 2013; 2013-09-17 - 2013-09-21.

Husby, Magne.
Effekter av skjøtselstiltak på hekkebestander av fugl på Rinnleirets
strandeng 2011. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag 2012 (ISBN 978-827456-658-3) 23 s. Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag(136)

Husby, Magne.
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Fugl på Langøra sør, Stjørdal kommune. Steinkjer: Høgskolen i NordTrøndelag 2012 (ISBN 978-82-7456-668-2) 19 s. Utredning / Høgskolen i
Nord-Trøndelag(140)
Husby, Magne; Kintel, Anders Paul Sigfred.
Lulesamiske fuglenavn. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag 2012 (ISBN
978-82-7456-667-5) 66 s. Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag(139)
Husby, Magne; Kuhmunen, Anna Sofie Bull.
Sørsamiske fuglenavn. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag 2012 (ISBN
978-82-7456-672-9) 68 s. Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag(142)

Husby, Magne; Kålås, John Atle.
Common Breeding Bird Monitoring in Norway - Web-based
communication. PECBMS; 2012-02-06 - 2012-02-09

Husby, Magne.
Fågelstudier vid högskolan i Nord-Trøndelag. Fåglar i Jämtland-Härjedalen
2011 ;Volum 31.(3) s. 8-9

Husby, Magne; Kålås, John Atle.
Terrestriske fuglearter som indikatorer for bærekraftig utvikling i Norge :
tilstanden i ulike naturtyper og effekter av klimaendring. Høgskolen i
Nord-Trøndelag 2011 (ISBN 978-82-7456-626-2) 48 s. Utredning /
Høgskolen i Nord-Trøndelag(128)
Husby, Magne; Thingstad, Per Gustav.
E6 Trondheim - Stjørdal, parsell Værnes - Kvithammer: Umiddelbare
effekter på vannfugl av ny E6 trasé og flytting av Halsøens strandsone. :
NTNU Vitenskapsmuseet 2011 (ISBN 978-82-7126-930-2) 30 s. Notat
(Vitenskapsmuseet. Zoologisk avdeling)(6)

Husby, Magne; Thingstad, Per Gustav.
E6 Trondheim - Stjørdal, parsell Værnes - Kvithammer: Umiddelbare
effekter på vannfugl av ny E6 trasé og flytting av Halsøens strandsone. :
NTNU Vitenskapsmuseet 2011 (ISBN 978-82-7126-930-2) 30 s. Notat
(Vitenskapsmuseet. Zoologisk avdeling)(6)
Strøm, Hallvard; Kålås, John Atle; Gjershaug, Jan Ove; Husby, Magne;
Lislevand, Terje; Strann, Karl Birger.
Den nye rødlista: Sjøfuglene sliter på Svalbard også. Vår Fuglefauna 2011
;Volum 34.(1) s. 26-31
Husby, Magne; Gjershaug, Jan O.; Lifjeld, Jan T; Strøm, Hallvard;
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Lislevand, Terje; Kålås, John Atle; Strann, Karl-Birger.
Fugler Aves. I: Norsk rødliste for arter 2010. The 2010 Norwegian Red List
for Species. Trondheim: Artsdatabanken 2010 ISBN 978-82-92838-26-6. s.
419-429
Gjershaug, Jan Ove; Lorentsen, Svein-Håkon; Pedersen, Hans-Christian;
Nygård, Torgeir; Strann, Karl Birger; Thingstad, Per Gustav; Husby,
Magne; Dale, Svein.
Indikatorer i landmiljø.. I: Datagrunnlag for Naturindeks 2010.. Trondheim:
Direktoratet for naturforvaltning 2010 ISBN 978-82-7072-436-9. s. 20-23
Gjershaug, Jan Ove; Pedersen, Hans-Christian; Nygård, Torgeir; Strann,
Karl Birger; Thingstad, Per Gustav; Husby, Magne; Dale, Svein.
Indikatorer i landmiljø: Fugl. I: Datagrunnlag for Naturindeks 2010.
Trondeheim: Direktoratet for naturforvaltning 2010 ISBN 978-82-7072422-2. s. 20-23

Husby, Magne.
Hekkefugler på Rinnleirets strandeng i 2010. Steinkjer: Høgskolen i NordTrøndelag 2010 (ISBN 9788274566163) 26 s. (123)
Husby, Magne.
Restaurering av kulturlandskapet på Skaget, Tautra, og effekter på fugl.
Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag 2010 (ISBN 9788274566132) 27 s.
(122)
Husby, Magne; Halleraker, Jo Halvard; Kålås, John Atle; Brunvoll, Frode;
Stalsberg, Lars; Nybø, Signe; Andresen, Kjell.
Biologisk mangfold og kulturminner. I: På rett vei? : indikatorer for
bærekraftig utvikling 2010 / Frode Brunvoll og Tone Smith (red.). Oslo:
Statistisk sentralbyrå 2010 ISBN 9788253778730. s. 34-38

Kålås, John Atle; Gjershaug, Jan Ove; Husby, Magne; Lifjeld, Jan T.;
Lislevand, Terje; Strann, Karl Birger; Strøm, Hallvard.
Fugler. I: Norsk rødliste for arter 2010. The 2010 Norwegian Red List for
Species. Trondheim: Artsdatabanken 2010 ISBN 978-82-92838-26-6. s.
419-429

Kålås, John Atle; Husby, Magne.
Ekstensiv overvåking av hekkebestander av fugl. I: Natur i endring.
Terrestrisk naturovervåking i 2009: markvegetasjon, smågnagere og fugl.
Trondheim: NINA-rapport 2010 s. 80-90
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Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)

For nettstudier: Oppgi
relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk



Oppbygging/drifting av nettsiden www.birdid.no, som er godt egnet til
desentralisert opplæring.



Oppbygging og drifting av av BirdID Bulgaria, BirdID Latvia, BirdID
Litauen og BirdID Serbia i tillegg til Fuglekjennskap og BirdID Western
Palearctic.



Studentenes kunnskap undersøkes før og etter samlingene, og
eventuell framgang undersøkes med statistiske analyser.



Eksamensresultatene sammenlignes med den kunnskap de viser i
praksis, og sammenhengene undersøkes med statistiske analyser.



Har bygd opp www.birdid.no, som brukes til desentralisert opplæring
(men kompetansen går på innhold og ikke det datatekniske)
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NAVN

Idar Kjølsvik

AKADEMISK TITTEL

Førsteamanuensis

STILLING

Fast, 100% i RLE, ved Avdeling for lærerutdanning

UTDANNING
(kun utdanninger over
fire måneder)

1994
1995
1998
2006

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Helse-Frelse

Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Kjølsvik, Idar, Trinitetslære og monoteisme: Wolfhart Pannenberg og
Jürgen Moltmanns gudslære, Helse-Frelse, Levanger 2015
ISBN 978-82-93074-12-0

(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)

Cand. theol.
Praktisk-teologisk Seminar
Universitets- og høgskolepedagogikk
Dr. theol.

Trønder-tro
Danning etc.

Kjølsvik, Idar, Forvalteransvaret i Fiskum, Tove Anita (red.),
Uteskoledidaktikk: Ta fagene med ut, Cappelen Damm, Oslo 2014
ISBN 978-82-02-47067-8
Kjølsvik, Idar, Die Ekklesiologie der nordischen Volkskirchen und deren
Bedeutung für die innere und äußere Mission i Schuster, Jürgen og
Gäckle, Volker (red.) Der Paradigmenwechsel in der Weltmission: Chancen
und Herausforderungen nicht-westlicher Missionsbewegungen, Lit-Verlag
Dr. W. Hopf, Berlin, 2014
ISBN 978-3-643-12374-9
Kjølsvik, Idar, (red.) Stiklestad mot 2030: Tekster fra nyere Olavsarv
Helse-Frelse, Levanger 2014
ISBN 978-82-93074-09-0
Kjølsvik, Idar, (red.) Danning: for liten og stor
Helse-Frelse, Levanger 2014
ISBN 978-82-93074-07-6
Kjølsvik, Idar, Hva er danning? i Johansen, Kai Lennert Slik vi ser det: Om
musikk og musikkundervisning sett med elleve par høgskoleøyne
Helse-Frelse, Levanger 2014
ISBN 978-82-93074-08-3
Kjølsvik, Idar, Jürgen Moltmann i Kristiansen, Staale Johannes og Rise,
Svein,
Key Theological Thinkers: From Modern to Postmodern
Ashgate, London, New York, 2013
ISBN: 978-1-4095-3762-8
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Kjølsvik, Idar, Mellomtilstanden – apokatastasis’ forutsetning i Luthersk
Kirketidende, utgitt av Det teologiske Menighetsfakultet og forlagt av
Luther Forlag, Oslo, side 392-395, 2012
Kjølsvik, Idar, Olavssteinen på Stiklestad i Cappelen Damm
Høyskoleforlaget, Kristiansand 2012
ISBN 978-82-7634-933-7
Kjølsvik, Idar, Kristus kom til Levanger vestfra….
Helse-Frelse FoU, Levanger 2011
ISBN 978-82-93074-06-9
Kjølsvik, Idar, Dannelsesaspekter i utdanning
Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av UHRs utdanningsutvalg
Universitets- og Høgskolerådet, Oslo, 1. september 2011
Kjølsvik, Idar, Ord i stein: Kirkearkitektur og symbolspråk på Alstadhaug
Helse-Frelse FoU, Levanger 2011
ISBN 978-82-93074-02-1
Kjølsvik, Idar, Olavsarven: Et bidrag til et bedre Norge?
Helse-Frelse FoU, Levanger 2011
ISBN 978-82-93074-03-8
Kjølsvik, Idar, Kirkeliv. Tekster om Nidarosdomen, Tautra, Munkeby og
Steinvikholmen Helse-Frelse FoU, Levanger 2011
ISBN 978-82-93074-04-5
Kjølsvik, Idar, Estetikk. Tekster om kunst som troens uttrykk
Helse-Frelse FoU, Levanger 2011
ISBN 978-82-93074-05-2
Kjølsvik, Idar, Kirken og frelsen. Om Jesu Kristi nærvær i Dietrich,
Stephanie, Dokka, Trond Skard og Hegstad, Harald (red.) Kirke nå: Den
norske kirke som evangelisk-luthersk kirke, Trondheim, Tapir Akademisk
Forlag, 2011
ISBN 978-82-519-2510-5
Kjølsvik, Idar, Du Guds lam som bærer verdens synd [Agnus Dei] i Luthersk
Kirketidende, utgitt av Det teologiske Menighetsfakultet og forlagt av
Luther Forlag, Oslo, side 436-439, 2010
Kjølsvik, Idar, Olavssteinen på Stiklestad i Verdal historielags skrifter 39:
Årbok 2010, utgitt av Verdal Historielag, Verdal 2010
ISBN 82-90216-48-3
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Kjølsvik, Idar, Bærekraftig framtid. Program for danning i Stene, Morten
(red.) Forskning Trøndelag 2010, Tapir Akademisk Forlag, Trondheim, 2010
ISBN 978-82-519-2589-1
Kjølsvik, Idar, Å følge Kristus: Matt 16, 24-27; Jos 24, 19-24; 1 Pet 1, 15-21
i Nytt norsk kirkeblad, utgitt av Det praktisk-teologiske seminar,
Universitetet i Oslo, 4/2010
ISSN 0800-1642
Kjølsvik, Idar, Olavssteinen på Stiklestad Den første evangelisk-lutherske
relikvie? i Guldal, Tale Margrethe, Dons, Carl Fredrik, Sagberg, Sturla,
Solhaug, Trond og Tromsdal, Roar (red.), FoU i praksis 2009: Rapport fra
konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning, Tapir Akademisk Forlag,
Trondheim, 2010
ISBN 978-82-519-2565-5

For nettstudier: Oppgi
relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk

Kjølsvik, Idar, Olavssteinen på Stiklestad. En dokumentasjon
Helse-Frelse, Levanger, 2010
ISBN 978-82-93074-01-4
Erfaring fra Lync-undervisning
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NAVN

Asbjørn Kolberg

AKADEMISK TITTEL

Cand. philol.

STILLING

Førstelektor

UTDANNING
(kun utdanninger over
fire måneder)

1982 – Cand. philol., nordisk hovedfag, engelsk mellomfag (Universitetet i
Trondheim), allmenn litteraturkunnskap, grunnfag (Universitetet i Oslo)
1980 – Pedagogisk seminar – (Universitetet i Trondheim)
2015 – Sørsamisk begynneropplæring 1 og 2, 30 st.p. (HiNT)

Forskning og
utviklingsarbeid

2016–2019: Historical and political negotiations of South Sámi culture,
language, and identity. 3 year project funded by RFF (Regional Research
Funds in Norway) in cooperation with Associate Professors of HiNT, Trond
Risto Nilssen, PhD and Leiv Sem, PhD and external partners/institutions in
Norway, Sweden and Canada
2015–: Multilingual Teacher Competences for the Multilingual Classroom
(MULCOM). International project; HiNT’s input: South Saami language
teaching. Contract organisation: Stenden University of Applied Sciences in
Leeuwarden; Erasmus+ Strategic Partnership application submitted March
2015
2013–14: Communication and interpretation of South Sámi identity in
local/regional newspapers in Central-Norway in the 20th century (my part
of project application to Norwegian Research Council by researchers of
HiNT and the University of Umeå, Sweden: Visibility and vitalization of the
South Sámi community: A study of language and cultural identity)
2012–13: In cooperation with Assistant Professors Aage Jensen and Anja
Bakken (HiNT), the development and implementation of HiNT’s
International Semester “No Reason to Stay Inside” based on experiences
and knowledge acquired through the BEAM-project 2009–11 (see below)
2009–2011: BEAM (Building European Identity through Spirit, Sense and
Meaning); an Erasmus IP project in cooperation with Mag. Dr. Pia-Maria
Rabensteiner (Austria), Prof. Eero Ropo (Finland), Associate Professor
Indra Odina, University of Latvia and colleagues from several other
countries.
Publikasjoner:
Kolberg, Asbjørn (2014) ” No Reason to Stay at Home? How
Internationalization Was Enhanced in a University College on the
Fringe of Europe”. In: Rabensteiner Gerhard and Rabensteiner Pia-
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Maria (Eds.): Internationalization in Teacher Education. Vol. 1:
Initiatives. Baltmannsweiler. Schneider Verlag Hohengehren (93–107)
Kolberg, Asbjørn (2013) ”The importance of Enhancing Meta-linguistic and
Cross-linguistic Awareness in Teacher Education”. In: Rabensteiner, PiaMaria and Eero Ropo (ed.): European Dimension in Education and
Teaching. Vol. 7., Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren
GmbH

Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)
For nettstudier: Oppgi
relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk

Internasjonal koordinator for avdeling for lærerutdanning som del av
stillingen.
Undervist i norsk 1 ved deltidsstudiet Grunnskolelærerutdanning for 1.–7.
trinn (GLD), samlingsbasert med nettstøtte (Fronter) og fjernundervisning
via Lync, 2011 og 2013.
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NAVN

Pål Lagestad

AKADEMISK TITTEL

Dosent

STILLING

Dosent i kroppsøvings- og idrettsvitenskap

UTDANNING
(kun utdanninger over
fire måneder)

-

Treårig faglærerutdanning i kroppsøving og idrett
Hovedfag kroppsøving
Grunnfag, mellomfag og hovedfag sosiologi
Doktorgrad i idrettsvitenskap seksjon for kultur, idrett og samfunn

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

-

11 publiserte fagfellevurderte artikler

-

Medforfatter av to lærebøker

-

Diverse rapporter

Lagestad, Pål; Rånes, V; Welde, B. Do small rural high schools differ from
larger schools in relation to absentee rates in physical education?
International Journal of Educational Administration and Policy Studies
2015. In print.
Dillern, Thomas; Jenssen, Ole Ragnar N.; Lagestad, Pål; Nygård, Ørjan;
Ingebrigtsen, Jørgen. Arresting a Struggling Subject; Does the Forthcoming
Police Officers Physical Fitness have an Impact on the Outcome?. The
Open Sports Sciences Journal 2014 ;Volum 7. s. 2-7
UIN HINT PHS HISF

Lagestad, Pål.
The importance of relating theory and practice when teaching police
students. European Journal of Policing Studies 2014 ;Volum 1.(3) s. 206224
HINT

Lagestad, Pål; Jenssen, Ole Ragnar N.; Dillern, Thomas.
Changes in Police officers' physical performance after 16 years of work.
International Journal of Police Science and Management 2014 ;Volum
16.(4) s. 308-317
HINT PHS
Lagestad, Pål; van den Tillaar, Roland.
A comparison of training and physical performance of police students at
the start and the end of three-year police education. Journal of Strength
and Conditioning Research 2014 ;Volum 28.(5) s. 1394-1400
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HINT

Lagestad, Pål; van den Tillaar, Roland.
Longitudinal changes in the physical activity patterns of police officers.
International Journal of Police Science and Management 2014 ;Volum
16.(1) s. 76-86
HINT

Lagestad, Pål.
Does size matter? - Short and Tall Officers Policing the streets. Professions
and Professionalism 2013 ;Volum 3.(1) s. 1-16

Lagestad, Pål.
It’s not the size that matters: physical skills among tall and short police
students. International Journal of Police Science and Management 2012
;Volum 14.(4) s. 322-333
HINT

Lagestad, Pål.
Physical skills and work performance in policing. International Journal of
Police Science and Management 2012 ;Volum 14.(1) s. 58-70
PHS

Lagestad, Pål; Rønning, Hild.
Sunn fornuft og bedre vitende : om betydningen av politiets bruk av
regelverket i møte med publikum. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab
2010 ;Volum 97.(1) s. 70-90
PHS
Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

-

Undervist på master i kroppsøvings- og idrettsvitenskap med
ansvar for metode og statistikkemnet

-

Praksisnær forskning

(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)

-

Bred metodisk kompetanse

-

Erfaring som veileder (omtrent 10 stk) og sensor (omtrent 10 stk)
masteoppgaver innen kroppsøving, idrett, og pedagogkk

For nettstudier: Oppgi
relevant digital

Ingen spesiell kompetanse

133

kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk
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NAVN

Kirsten Lauritsen

AKADEMISK TITTEL

Cand.polit.

STILLING

Førstelektor

UTDANNING
(kun utdanninger over
fire måneder)

1. Folkloristikk, grunnfag , - 1973
2. Sosialantrolpologi, mellomfag, 1974
3. 3-årig almenlærarutdanning, 1982
4. Spesialpedagogikk, årseining, 1985
5. Framandrett, spesialfag, 1995
6. Sosialantropologi, hovudfag, 1992
Prosjektdeltakar/prosjektleiar i delprosjekt Barnehagen og kulturell
endring, NFR-prosjekt i samarbeid med NOSEB, NTNU Samfunnsforskning
og HiNT (2008-2011)

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Prosjektdeltakar i Nordisk forskingsprosjekt: «Diverse Teachers for Diverse
Learners» (2011-2013)
Prosjektdeltakar i nordisk forskingsprosjekt: «Learning Spaces for Inclusion
and Social Justice» (2013-2015)
Prosjektdeltakar i «Levekårsundersøkelse av barn i asylsøkerfasen» (20132015)
Prosjektleiar i regionalt prosjekt HiNT, HiST, DMMH og
NTNU/PLU«Kompetanse for mangfold» (2013-2014)
Prosjektleiar i lokalt kompetanseutviklingsprosjekt på HiNT: Kompetanse
for mangfold (2013-2014)
Vidareføring av internt kompetanseutviklingsprosjekt på HiNT:
Kompetanse for mangfold (2014-2015)
Prosjektleiar for Kompetanseutviklingsprosjekt «Kompetanse for
mangfold» i 24 skolar/bhg i Nord-Trøndelag (2014-2015)

Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)

Se siste forskings- og utviklingsarbeid i praksisfeltet.
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For nettstudier: Oppgi
relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk
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NAVN

Ingunn Paula Longva

AKADEMISK TITTEL

Cand. philol. frå Universitetet i Oslo 1985

STILLING

Høgskolelektor ved Høgskolen Nord-Trøndelag

UTDANNING
(kun utdanninger over
fire måneder)

Nordisk hovudfag , historie mellomfag, lingvistikk og fonologi
grunnfag, pedagogisk seminar

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Sjöblom, Lena-Mari, Lauritsen, Kirsten, Longva, Ingunn, Torsvik,
Malvin (2012). HiNT som flerkulturell arena. Rapport nr. 85,
Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Studieåret 2011-12 og studieåret 2012-13 - nettbasert undervisning i
norskfaget i grunnskolelærarutdanning

(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)
For nettstudier: Oppgi
relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk

Har undervist på diverse studium/kurs om lesing og leseopplæring for
lærarar i grunnskolen, begynnaropplæring og vidare leseopplæring
Har undervist på diverse studium/kurs med temaet minoritetsspråklege
elevar i grunnskole og minoritetsspråklege barn i barnehage
Ustrakt erfaring i nettbasert undervisning (Lync).
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NAVN

Kitt Margaret Lyngsnes

AKADEMISK TITTEL

Dr.polit.

STILLING

Dosent

UTDANNING
(kun utdanninger over
fire måneder)





Dr.polit. (pedagogikk), 2003.
Cand.polit. (hovedfag i pedagogikk), 1990.
Cand.mag. (historie, norsk, psykologi og pedagogikk), 1978.

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist



Lyngsnes, K. (submitted). A reflexive eye on a collaborative action
research project in school. Qualitative Report 20.
Lyngsnes, K. & Vestheim, O.P. (2015). «Derfor lykkes vi» - En
kvalitativ studie av skoler som over tid har hatt gode resultater på
nasjonale prøver. I G. Langfeldt (red.), Skolens kvalitet skapes
lokalt. Bergen: Fagbokforlaget.
Lyngsnes, K. & Vestheim, O. P. (2015). Praksis på skoler med gode
resultater på nasjonale prøver. Lærende Regioner-konferanse.
Oslo, 12.- 13. mars.
Lyngsnes, K. (2015). Praksis på skoler med gode resultater på
nasjonale prøver. Lærende regioner – konferanse for skoleeiere og
skoleledere. Lillehammer, 29.-30. jan.
Vestheim, O.P. & Lyngsnes, K. (2014). Praksis på skoler med gode
resultater på nasjonale prøver. Trøndelagskonferansen for
skoleledere og skoleeiere. Stjørdal, 2.-3.okt.
Lyngsnes, K. & Rismark, M. (2014) (3.utg.). Didaktisk arbeid. Oslo:
Gyldendal. (1.utg. 1999, 2.utg. 2007).
Lyngsnes, K. (2014). Classroom practice in schools achieving high
results at national tests in Norway. 13th International Academic
Conference, Antibes 15.- 18. sept.
Lyngsnes, K.M. (2013). "I really want to save our language": Facing
the challenge of revitalising and maintaining Southern Sami
language through schooling. International Education Studies 6(3),
228-240.
Lyngsnes, K. M. (2012). Embarking on the teaching journey: Preservice teachers reflecting upon themselves as future teachers.
World Journal of Education 2(2), 2-10.
Lyngsnes, K. & Susegg, B.A. (2012). Skriveglede og tilpasset
opplæring – et norskdidaktisk opplegg på mellomtrinnet.
Tidsskriftet FoU i praksis 6(2), 53-73.
Rismark, M. & Lyngsnes, K. (2012). Learning careers throughout
vocational education. London International Conference on
Education (LICE-2012). London, 19.-22. nov.
Lyngsnes, K. & Rismark, M. (2011). Work based VET: learning
environments, drop-out and connectedness. 4th Nordic
Conference on Adult Learning. Trondheim, 11.-13. april.
Lyngsnes, K. & Rismark, M. (2011). Learning for Vocation:
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Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)
For nettstudier: Oppgi
relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk

Apprentice Participation in Work Practice. US-China Educational
Review, 8(2), 165-177.
Lyngsnes, K. & Rismark, M. (2011). Lærlinger på arbeidsplassen –
læring gjennom deltakelse og stillasbygging. I K. Skagen (red.)
Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning (2.utg.) (s.129-147).
Bergen: Fagbokforlaget.
Lyngsnes, K. M. (2011). Lærere og forskere i samarbeid om
utvikling av skolen – erfaringer fra Ladeprosjektet. Steinkjer:
Høgskolen i Nord-Trøndelag, HiNT-rapport nr. 74.
Lyngsnes, K. & Rismark, M. (2010). Action Research for Teacher’s
Learning. Teacher of the 21st Century: Quality Education for
Quality Teaching. ATEE, Riga 7.-8.mai 2010.
Lyngsnes, K. & Rismark, M. (2010). Arbeidsplassen som
læringsarena for lærlinger. Stiklestadkonferansen 2010. Hvordan
lykkes vi i samarbeidet mellom utdanning og arbeidsliv?
(hovedforedrag). Verdal 18.-19.februar.
Lyngsnes, K. (2010). LK06S for sørsamisk språkgruppe. I K.J. Solstad
(red.), M. Bongo, L. Eriksen, S. Germeten, K. Lyngsnes & M.
Solstad. Fra plan til praksis. Erfaringer med Kunnskapsløftet
Samisk (LK06S). Bodø: Nordlandsforskning, NF-rapport 6/2010.

Hovedveileder for en PhD-kandidat i pedagogikk.
Biveileder for tre PhD-kandidater, hvorav to har disputert.
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NAVN

Knut Moksnes

AKADEMISK TITTEL

Siv.ing.

STILLING

Høgskolelektor

UTDANNING
(kun utdanninger over
fire måneder)

1990: Siv. ing. ved Norges Tekniske Høgskole (elektronikk-elektroakustikk).

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Moksnes, K. og Støp, H.J. (2014). Mikrofonteknikk for sangere i antologien
Slik vi ser det (red. Kai Lennert Johansen). ISBN 978-82-93074-08-3

Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Relevant yrkeserfaring.
1998-2000: Dekan for avd for ingeniørutdanning.
2010-2012. Koordinator for grunnskolelærerutdanninga (GLU 5-10) på
HiNT.
2008-2012. Tillitsvalgt i Forskerforbundet for lærerutdanninga på HiNT.
2015-dd. Tillitsvalgt vara. Forskerforbundet.

(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)

Moksnes, K., Haugan, K og Grandemo (2015). Kultur for studier - om
lærerstudenters tidsbruk og arbeidsinnsats og sentrale faktorer som
påvirker dette. In prep.

Sensorarbeid. Jeg har gjennom årene vært sensor i mange ulike fag for
HiO, HiN, HiST, NTNU, HiB. I tillegg har jeg vært sensor i for mange
siv.ing.-studenter, cand.scient-studenter og master-studenter ved NTNU
for inst. for Bioteknologi, inst. for Biologi og Medisinsk Fakultet.
Ny Grunnskolelærerutdanning. Deltok fom. høsten 2009 i gruppen
(naturfag) som utviklet nasjonale retningslinjer for naturfag i den nye
grunnskolelærerutdanninga.
Utviklingsarbeid. SUNT (SkoleUtvikling i Naturfag – Trøndelag) 2009-2011.
Utforskende arbeidsmåter (Forskerspiren). Driver FoU innen dette. Har
vært veileder for masterstudenter ved NTNU (naturfagdidaktikk):
2013: Ingvild Røkkum Andresen.
2015: Sigrid Korssjøen og Kjerstin Skarpnes (ferdige vår 2015).
2016: Arne Marius Haugen (oppstart juni 2015).
Pågående prosjekter:
6. Den gode naturfaglærer og utforskende arbeidsmåter.
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Veiledning av masterstudenter på NTNU.
7. Antologibidrag til «Læring gjennom leik og utforsking.
Skal skrives 2015-2016. Er forfatter på 2 artikler.
8. Kraftlinjer og effekter på fugl – en «review».
Samarbeid med Magne Husby, HiNT.
9. Hvordan temaet «elektrisitet» blir behandlet i lærebøker for
grunnskolen.
Fagdidaktisk studie - lærebokanalyse. Samarbeid med Anne Kathrine
Hundal, HiNT.
10. Botaniske studier av Litjbursklumpen i Lierne Nasjonalpark.
Viderføring av tidliugere arbeid (se publikasjon, 2013).
For nettstudier: Oppgi
relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk

Undervisning på Lync, GLU, 1-7 deltid/samlingsbasert, de 2 site år.
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NAVN

Hege Myhre

AKADEMISK TITTEL

Ph.D.

STILLING

Førsteamanuensis

UTDANNING
(kun utdanninger over
fire måneder)

Allmennlærerutdanning, 1999.
Hovedfag i sosiologi, 2002.
Ph.D. i pedagogisk teori, 2010.

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Vitenskapelige avhandlinger:
Myhre, Hege (2010): Den sosiale konstruksjonen av rektorposisjonen i
grunnskolen. En kasusstudie av relasjonen mellom rektorer og lærere i tre
norske grunnskoler. Avhandling for Ph.D-graden. Trondheim: NTNU 2010
(ISBN 978-82-471-2192-4) 281 s.
Vitenskapelige artikler:
Myhre, Hege (2011): Med rett til å sortere - legitim bruk av makt blant
rektorer i grunnskolen. I: FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om
praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011. Tapir
Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2918-9. s. 331-338
Konferansebidrag:
Mestad, Ingvild; Myhre, Hege (2015): Teachers’ understandings of
relational competencein the light of Aristoteles’ different types of
knowledge. NERA 2015. Marketisation and Differentiation in Education;
2015-03-04 - 2015-03-06.
Myhre, Hege (2011): Med rett til å sortere: En drøfting av rektorers
maktgrunnlag. FoU i Praksis 2011; 2011-04-26 - 2011-04-27.
Aviskronikker:
Kanestrøm, Endre; Grandemo, Liv Iren; Holmen, Heidi Kristin; Thorshaug,
Arve; Myhre, Hege; Fiskum, Tove Anita; Taraldsen, Eldar (2015): Hva vil
politikerne? Innlegg omkring HiNTs stilling i forhold til strukturendringer i
UH-sektoren med oppfordring til regionens politikere om å komme på
banen. Trønder-avisa, april 2015.
Myhre, Hege og Mestad, Ingvild (2013): Gode lærer-elev-relasjoner: Et mål
i seg selv. Trønder-avisa. 2013.
Myhre, Hege (2011): Dialog og demokrati i skolen. Trønder-avisa,
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26.9.2011.

Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)
For nettstudier: Oppgi
relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk

Tre års erfaring fra undervisning på Lync.
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NAVN

Tone Nergård

AKADEMISK TITTEL

Høgskolelektor/Universitetslektor

STILLING

Høgskolelektor/Universitetslektor

UTDANNING
(kun utdanninger over
fire måneder)

Hovedfag i realfagdidaktikk UiO

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Nergård, T. (2015). «Undervisningsvariabler og elevenes holdninger til
naturfag». I Marion, P.v. og Strømme, A. Biologididaktikk. ISBN 978-827634-595-7

Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Har vært ansatt og undervist på Master i fag- og yrkesdidaktikk,
studieretning naturfag, ved NTNU siden 2009. Har hatt koordinatoransvar
for dette studiet siden 2012.

(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)
For nettstudier: Oppgi
relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk
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NAVN

Trond Risto Nilssen

AKADEMISK TITTEL

PhD

STILLING

Førsteamanuensis

UTDANNING
(kun utdanninger over
fire måneder)

PhD i historie 2011. (NTNU)
Pedagogisk seminar 1996. (NTNU)
Cand. Philol. 1995. (NTNU)

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Forskningsprosjekter:
2015- Prosjektledelse: Historical and political negotiations of South Saami
culture, language, and identity. Innvilget forskningsprosjekt (4,5
millioner NOK) i samarbeid med nasjonale og internasjonale
samarbeidspartnere. Finansiert av Regionalt Forskningsfond (RFF).
2010-2015: Bokprosjektet Da freden brøt løs. Finansiert av Fritt Ord, Norsk
faglitterære forfatter- og oversetterforening (NFF), Høgskolen i NordTrøndelag og Arkitekt Eugen Nielsens stiftelse.
Utstillingsarbeid:
2011: Fienden blant oss. Angiveri i Norge under andre verdenskrig (The
enemy within – denounciation in Norway during WW2) Researcher.
The Falstad Memorial and Human Rights Centre.
Publikasjoner:
Nilssen, Trond Risto (2015). Da freden brøt løs. De første månedene i
frihet etter andre verdenskrig. Oslo: Universitetsforlaget.
Nilssen, Trond Risto (2014). Kollektiv erindring og minnet om radikal
ondskap. I: Hagtvet, Bernt: Folkemordenes svarte bok. Oslo:
Universitetsforlaget. 2. Opplag.
Nilssen, Trond Risto (2012). Historiebruk og formidling ved tidligere
konsentrasjonsleirer. I NRK P2: P2-magasinet. Oslo: Kulturredaksjonen.
Nilssen, Trond Risto (2011). Skrekkens monumenter. Historiebruk og
formidling i et utvalg tidligere konsentrasjonsleirer etter 1945.
Trondheim: NTNU (PhD. - dissertation).
Lenz, Claudia & Nilssen, Trond Risto (red.) (2011). Fortiden i nåtiden. Nye
veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie. Oslo:
Universitetsforlaget.
Nilssen, Trond Risto (2011): Religiøs historiebruk ved tidligere
konsentrasjonsleirer. I Nilssen, Trond Risto & Lenz, Claudia (red.)
(2011). Fortiden i nåtiden. Nye veier i formidlingen av andre
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verdenskrigs historie. Oslo: Universitetsforlaget.
Fagerland, Tor Einar & Nilssen, Trond Risto (2011). The Norwegian Fascist
Monument at Stiklestad 1944-45. I Bjerg, Helle/Lenz,
Claudia/Thorstensen, Erik (eds.): Historicizing the Uses of the Past.
Scandinavian Perspecitves on History Culture, Historical Consciousness
and Didactics of History Related to World War II. Bielefeld: Transcript
Verlag.
Nilssen, Trond Risto (2010). Krigsfanger, politiske fanger eller opprørere?
Om de jugoslaviske fangene skjebne i Norge under andre verdenskrig
og erstatningsoppgjøret i ettertid. I Stene, Morten (2010): Forskning i
Trøndelag. Trondheim: Tapir Akademisk forlag.
Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)

For nettstudier: Oppgi
relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk

Gjesteforelesninger:
Pedagogische Hochschule Kärnten, Viktor Frankl Hochschule: 2012, 2013,
2014. (Intenational week).
University of Latvia, Faculty of Education, Psychology and Art: 2012, 2013,
2014. (International week).
Årlig gjesteforelesning ved Universitetet i Oslo på Institutt for
statsvitenskap. 2008-2015.

Nettpedagogikk ved bruk av Fronter og Microsoft Lync.

146

NAVN

Guri Figenschou Raaen

AKADEMISK TITTEL

Førstelektor

STILLING

Førstelektor ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Nord-Trøndelag

UTDANNING
(kun utdanninger over
fire måneder)

1974-76:

Universitetet i Trondheim:
Pedagogisk seminar
Cand. philol/lektor med engelsk hovedfag.

1969-1974:

Universitetet i Oslo
Cand.mag. med følgende fag: Engelsk mellomfag
Tysk mellomfag/ Litteraturkunnskap grunnfag

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

2012:

Bakken, A. & Raaen, G. F. (2012). “Writing From
Literature” Tekst og intertekstualitet i møte med litteratur
i ungdomsskolen. (2012). I Communicare, 2. Communicare
utgis av Fremmedspråksenteret og er et tidsskrift for
norske språklærere.

2012:

Raaen, G.F & Guldal, T. (2012). Basic skills: orthography
and sentence complexity in written English from grades 7
to 10. I Hasselgreen, A., Drew, I. & Sørheim, B. I The Young
Language Learner. Research-Based Insights into Teaching
and Learning. Bergen. Fagbokforlaget.

2010:

A comparison of basic English skills in 7th and 10th grade.
(2010). I T.M. Guldal, C.F. Dons, S. Sagberg, T. Solhaug &
R. Tromsdal. FoU i praksis 2009. Trondheim. Tapir
Akademisk Forlag.
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Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

2015:

Faglig ansvarlig for utarbeiding og oppstart av Kompetanse
for Kvalitet: Engelsk 1 for lærere. Fra 1. august 2015

2015:

Kronikk i Trønderavisa. England i våre hjerter. (210915).

(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)

2012 – 2014:

Daglig leder ved Det norske studiesenteret i Storbritannia.

2014:

Innlegg på konferansen Cultural Encounters and Global
Connectivity ved York St. John University, York, 26. – 27.
Juni. Innlegg i samarbeid med professor Gweno Williams,
York St. John and York University.
Tittel: The Dimsie Enigma.

2014:

g, 12. -13. juni. Tema: English society seen through Girls’
Stories.

2014:

Kronikk i Trønder-Avisa, i samarbeid med Anke Zondag.
English, please! (240914)

2013:

Kronikk I Trønderavisa. Norsk skole sett utenfra. (200913).

2009-2012:

Faglig ansvarlig for videreutdanningskurset Engelsk for
lærere 2, som ledd i statens satsing på videreutdanning av
lærere.

2010:

Kronikk i Trønder-Avisa (13-10.2010). Den gode skole –
øyer av intensitet i et hav av rutine.

For nettstudier: Oppgi
relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk
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NAVN

Eero Tapani Ropo

AKADEMISK TITTEL

Ph.D.

STILLING

Professor

UTDANNING

1977 Univ. Of Tampere

(MA) Psychology, Education

(kun utdanninger
over fire måneder)

1980 Univ. of Tampere

Licentiate of Philosophy, Education, Psychology

1984 Univ. Of Tampere

Pd.D. Education

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende
søknadsfrist
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Recent papers:

150

151

Øvrig relevant
kompetanse/erfarin
g
de siste fem årene
før gjeldende
søknadsfrist
(inkludert erfaring
fra praksisfeltet
dersom relevant)
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For nettstudier:
Oppgi relevant
digital kompetanse
og kurs/kunnskap
om nettpedagogikk
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NAVN

Laila Lutnæs Sakshaug

AKADEMISK TITTEL

Dr.art. i nordisk språkvitskap

STILLING

Førsteamanuensis i norsk, Avd. for lærarutdanning, HiNT

UTDANNING
(kun utdanninger over
fire måneder)

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

-

Kurs i karrierettleiing (30 stp.) Høgskolen i Lillehammer, h-2009-v2010.

-

Dr.art. i nordisk språkvitskap. NTNU, Trondheim, 1999.

-

Cand.philol. i nordisk språk og litteratur, NTNU, Trondheim,
hausten 1992.

-

Cand.mag. med faga nordisk (40 vekttal), historie, anvendt
språkvitskap, fonetikk, sosiolingvistikk, samt førebuande prøver i
fonetikk og språkvitskap, NTNU/Møre & Romsdal
Distriktshøgskole, 1990.

-

Pedagogisk seminar, NTNU, Trondheim, hausten 1993

- Deltakar som rettleiar og forskar i «Kompetanse for mangfold» i eit
prosjekt i Nord-Trøndelag (UDIR), utviklingsarbeid i barnehagar og skolar
m.o.t. utfordingar for minoritetsspråklege barn og vakse.
- FoU-prosjekt om språkdidaktikk for lærarstudentar. Tredelt fokus:
- undervisning og ferdigheiter i grammatikk
- sidemålsdidaktikk
- Er i startfasen med skriving, saman med medforfattar, av ny
grammatikkbok for grunnskolelærarutdanninga.
- Delprosjekt innafor Elektrisitetsprosjektet ved HiNT, om påverknaden
elektrisitet som samfunnsfenomen har på språket.
- Har skrive fleire kronikkar med forskingsformidling dei siste to-tre åra
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Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

-

Rettleiing av bachelorstudentar (grunnskole- og
barnehagelærarutdanning)

-

Koordinator for bachelorstudiet i Barnehagelærarutdanninga

(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)

-

Erfaring med nettundervisning, gjennom HiNTs desentraliserte
studium (i grunnskole- og barnehagelærarutdanning).

-

Arbeid med utvikling av fag-/og emneplanar

-

Sensurarbeid på grunnskole- og barnehagelærarutdanning og i
universitetsutdanningar (i norsk).

-

Deltakar i fleire sakkunnige komitéar til vitskaplege stillingar.

-

Undervisningserfaring frå vidaregåande skole

-

Erfaring frå arbeid med digital dokumentasjon av norsk språk,
gjennom to års arbeid ved prosjektet «Norsk Ordbok 2014».

-

Digital kompetanse og kunnskap gjennom undervisningsarbeid ved
HiNTs nettstudium dei siste fire år.

-

Digital kompetanse gjennom tilsvarande studium ved andre
høgskolar.

-

Grunnleggjande kurs i bruk av LYNC, Smartboard og
nettpedagogikk i stillinga ved HiNT.

For nettstudier: Oppgi
relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk
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NAVN

Leiv Sem

AKADEMISK TITTEL

PhD.

STILLING

Fyrsteamanuensis i norsk, Avd. for lærarutdanning

UTDANNING
(kun utdanninger over
fire måneder)

PhD i kulturhistorie 2009, Universitetet i Oslo
Cand.philol. i folkloristikk, 2000, Universitetet i Oslo
Cand. Mag. i nordisk språk og litteratur grunnfag, historie grunnfag,
folkloristikk mellomfag, 1998, Universitetet i Oslo

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Forskingsprosjekt, pågåande:
Negotiating South Sámi identity (del av fellesprosjekt i lag med T. Risto
Nilssen og A. Kolberg, båe HiNT, finansiert av RFF i perioden 2016–
2018
Telemarken. På feltarbeid med Moltke Moe i 1890. Bok planlagt publisert
2015, samarbeid med m.a. UiO og UiB.
Skjønnlitteratur i barnehagen (2015–2016) (Del av internt antologiprosjekt)
Barnet som symbol og motiv i apokalyptisk dikting (samarbeid med NTNU)
Publikasjonar:
Painful Heritage. Studies in the cultural landscape of the Second World
War. Ed. by Marek Jasinski & Leiv Sem. The Royal Norwegian Society
of Sciences and Letters Skrifter nr. 4-2015.
“The SS-volunteers in Norwegian WW2 discourse” I: Marek Jasinski & Leiv
Sem (eds.): Painful Heritage. Studies in the cultural landscape of the
Second World War. The Royal Norwegian Society of Sciences and
Letters Skrifter nr. 4-2015.
«– der lyser ivi vie lånd: Maren Ramskeids Draumkvede» I: Line Esborg &
Dirk Johannsen (red.): "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk
Folkeminnesamling i hundre år. Novus Forlag 2014
«The Eastern Front Revisited: The Landscape of Memory in Norwegian
Second World War Discourse”. I Arnd Bauerkämper, Odd-Bjørn Fure,
Øystein Hetland & Robert Zimmermann (eds.): From Patriotic
Memory to a Universalistic Narrative? Shifts in Norwegian Memory
Culture after 1945 in comparative perspective. Klartext Verlag 2014
«Black holes of memory: Defining a Norwegian museum of Human
Rights». I: Annette Fromm, Viv Golding & Per Bjørn Rekdal (eds.).
Museums and Truth. Cambridge Scholars Publishing 2014
«Knut Liestøl (1881–1952)» i Bjarne Rogan & Anne Eriksen (eds.): Etnologi
og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus
Forlag 2013 , pp 93–104
«Rikard Berge (1881-1969)» i Bjarne Rogan & Anne Eriksen (eds.): Etnologi
og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus
Forlag 2013 , pp 105–112
«’Painful Heritage’. Cultural Landscapes of the Second World War in
Norway: A new approach”. In: N-TAG TEN: Proceedings of the 10th
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Nordic TAG conference at Stiklestad, Norway 2009. Archaeopress
2012 (saman med Marek E. Jasinski & Marianne Neerland Soleim)
Or gamalt - nye perspektiver på folkeminner (redigert i lag med Line
Esborg og Kyrre Kverndokk). Oslo: Norsk Folkeminnelag/Instituttet
for sammenlignende kulturforskning. Serie B, Skrifter (CXL) 2011
«Kapittel 1: Innleiing» i Esborg, Kverndokk & Sem (red.): Or gamalt - nye
perspektiver på folkeminner. 2011
«Kva fann du nå da? Folkloristar i eventyrland» i Esborg, Kverndokk & Sem
(red.): Or gamalt - nye perspektiver på folkeminner. 2011
«Norske slagmarker». I Lenz, Claudia & Trond Risto Nilssen. Fortiden i
nåtiden. Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie.
Universitetsforlaget 2011, pp. 86-101
Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Universitets- og høgskolepedagogikk, (15 stp), 2015, DMMH/HiNT
Sørsamisk begynnerkurs (15 stp), 2015, HiNT

(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)
For nettstudier: Oppgi
relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk

Har undervist på ulike nettstudium i regi av HiNT dei siste tre åra.
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NAVN

Randi Skaugen

AKADEMISK TITTEL

Cand.real.

STILLING

Høgskolelektor

UTDANNING
(kun utdanninger over
fire måneder)

1979: Embetseksamen av høyere grad (cand.real.)
Hovedfag i alminnelig botanikk, plantefysiologi

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Skaugen, R. (2014): Når natur oppleves som truende. I antologien
Uteskoledidaktikk - ta fagene med ut. T.A. Fiskum & J.A. Husby (red)
Cappelen Damm Akademisk.
Skaugen, R. and Fiskum, T. A. (2015). How schools with good academic
results explain the use of outdoor education. Submitted to «Nordic Studies
in Education».
Skaugen R., Gulaker, D. og Andersen, H. P. (2015). Undring, utforsking og
utforskende arbeidsmetode. Induktiv og deduktiv metode. I antologien
“Den engasjerte eleven”. In prep.
Skaugen, R. og Johansen, K. L. (2015).
Estetikk i fag. I antologien “Den engasjerte eleven”. In prep.
Medvirkning i prosjektet «Praksis på skoler med gode resultater på
nasjonale prøver», et delprosjekt under «Lærende regioner». Artikkel
basert på datamateriale fra dette prosjektet, knyttet til hvordan lærere og
skoleledelse ved skoler som har gode resultater på nasjonale prøver
argumenterer for bruk av uteskole, er under ferdigstilling.
Evaluering av skoleprosjektene «Leve med rovdyr» (Lierne
nasjonalparksenter) og «Rovdyrskole» (Rovdyrsenteret, Namsskogan
familiepark).

Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)

Studieleder/prodekan og FoU-koordinator ved avd. for lærerutdanning
fram til høsten 2011.
Samarbeid med Rovdyrsenteret ved Namsskogan Familiepark og
Nasjonalparksenteret i Lierne om skoleprosjekter.
Planlegging og pilotgjennomføring av «Rullende Leirskole»
Medvirkning til etablering av Trondheimsfjorden Våtmarksenter.

158

Lang undervisningserfaring fra barnehagelærerutdanning og
grunnskolelærerutdanning
For nettstudier: Oppgi
relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk

Erfaring med Lync-undervisning
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NAVN

Hilde Gunn Slottemo

AKADEMISK TITTEL

Dr. art.

STILLING

Professor

UTDANNING
(kun utdanninger over
fire måneder)

Dr. art 2003


Avhandling: Fabrikkarbeider, far og forsørger. Menn og
mannlighet ved Koksverket i Mo i Rana, 1950–1980. Historiskfilosofisk fakultet, NTNU. Godkjent våren 2002. Doktordisputas
29.8.2003.



Prøveforelesning: ”Arbeid som historisk forskningsfelt”. NTNU
28.8.2003.

Cand. philol 1994 i historie
Hovedoppgave: Sigrid, Bjørg og Erna – kvinneportrett fra Mo i
Rana. Kvinners arbeid i et kulturhistorisk perspektiv, 1930–1980.
Cand. mag. 1992 med følgende fag:

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist



Historie grunnfag, Møre og Romsdal Distriktshøgskule, Volda,
1988–1989



Norsk grunnfag, Møre og Romsdal Distriktshøgskule, Volda, 1989–
1990



Examen philosophicum, UNIT-AVH, høst 1990



Sosialantropologi grunnfag, UNIT-AVH, 1990–1991



Sosialantropologi mellomfag, UNIT-AVH, høst 1991



Historie mellomfag, UNIT-AVH, vår 1992



Fagdidaktikk i historie, UNIT-AVH, vår 1992

Samfunnsbyggeren. NTEs historie 1919–2019. Forskningsprosjekt under
arbeid. Skal resultere i ei bok som skal utgis våren 2019.
«Harry eller hot? Tettstedsdrømmen om byutvikling». Artikkel under
arbeid, skal publiseres i antologi av Norsk Lokalhistorisk institutt, 2015.
Gi oss et stort HiNT! Fagbokforlaget, 2014.
"Mening og materialitet i lokal tettstedsutvikling. Eksempler fra Lillestrøm

160

og Strømmen på 1940- og 1950-tallet". Heimen nr. 3, 2013.
"Materialisering – et fruktbart begrep for meningssøkende
kulturforskere?" Innledning til temanummer om materialisering i Heimen
nr. 3, 2013, der jeg var gjesteredaktør.
"Steinkjer som statlig industriby. Ei kontrafaktisk historiefortelling". I
SteinkjerSaga. Kultur- og lokalhistorisk magasin nr. 1, 2013. Foreningen
Gamle Steinkjer, 2013.
”Med Brecht i bygdeboka. Utfordringer og løsningsforslag for
kommunehistorie som sjanger”. I Heimen nr. 4, 2012.
"En annen historie? Noen tanker om lokalhistorias utfordringer og
muligheter." I Historikeren, 2012.
Skedsmo. En historie om samhold og splittelse. Scandinavian Academic
Press/Spartacus forlag, Oslo 2012.
"Hei for jussibassi jom… Et historisk-antropologisk blikk på
Vømmølfestivalen i Verdal". I Stene, Morten (red.): Opplevelser – innhold,
verdi, næring og sted. Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2012.
"Framstilling, form og formidling: historikerne i samfunnsdebatten". I
Historikeren nr. 1, 2012.
Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

En rekke petiter og kronikker i regionale og nasjonale media.

(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)

Deltakelse i en rekke radioprogrammer på NRKs rikssendinger og NRKs
lokalsendinger i Trøndelag.

En rekke vitenskapelige og populærvitenskapelige foredrag, regionalt og
nasjonalt.

Medlem av redaksjonen for fagtidsskriftet Heimen. Tidsskrift for lokal og
regional historie, 2015–2019. Se https://www.idunn.no/heimen
Biveileder for Eivind Myhre, PhD-stipendiat i historie, Institutt for historie
og klassiske fag, NTNU. Hovedveileder: professor Øyvind Thomassen.
Januar 2013–2015.
Mentor for Anja Bakken, PhD-stipendiat i engelsk ved HiNT, høst 2012 – .
Arrangør av flere sesjoner på nasjonale historikerkonferanser, blant annet
«Materialisering – et fruktbart begrep for meningssøkende historikere» på
De norske Historiedagene i Bodø 4.-6. mai 2012 og «Ny kulturhistorie –
teoretisk språksurfing eller empirisk nypløying? Et tilbakeblikk på forskning
i med- og motvind» på Historiedagene i Bø 19.6.2010.
Medlem av Sverre Steen-komiteen (jury for utdeling av pris for
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framragende formidling av historie i Norge), 2011- 2014:




2011, sammen med professor Erling Sandmo, UiO, og journalist
Lasse Midttun, Morgenbladet
2012, sammen med professor Erling Sandmo og journalist Astrid
Sverresdotter Dypvik, Nasjonen
2013 og 2014, sammen med professor Tore Linne Eriksen, HiOA,
og journalist Astrid Sverresdotter Dypvik

Medlem av bedømmelseskomité for Harald Utters doktoravhandling Å
leve med fabrikkens puls – En studie av Åbøbyen i Sauda og
industriarbeiderne som bodde der i perioden 1960–1980. PhD ved Institutt
for arkeologi, konservering og historie, UiO 2011. Opponent på
doktordisputas 1.4.2011. Prøveforelesningen ”Diskuter forholdet mellom
livsform, kjønn og sosial klasse”, 31.3.2011.
Medlem av HIFOs valgkomité, 2010–2013:





2010, sammen med Jan Messel og Gunnar Thorvaldsen
2011, sammen med Jan Messel og Årstein Svihus
2012, sammen med Narve Fulsås og Årstein Svihus
2013, sammen med Hilde Sandvik og Årstein Svihus

Medlem av redaksjonskomiteen for bokprosjektet Nordlands historie fra
de eldste tider til i dag. Trebinds historieverk som skal utgis høsten 2015.
Hovedredaktør: Professor Alf Ragnar Nielssen, UiN. (2008–2015)
Leder av bokkomiteen for Astrid Wales forskningsprosjekt om Inderøy
kommunes historie, 1800–2015. (2015–2020)
For nettstudier: Oppgi
relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk
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NAVN

Anke Zondag

AKADEMISK TITTEL

Master of Arts

STILLING

Høgskolelektor

UTDANNING
(kun utdanninger over
fire måneder)

08.2008 - 12.2008 Innføring i rettleiing, Høgskulen i Sogn og Fjordane
08.1998 - 01.1999 Mellomfag tysk, NTNU
08.1997 - 06.1998 Tysk grunnfag, Høgskolen i Østfold
08.1994 - 08.1997 Secondary education teacher of English First Degree,
Hogeschool Katholieke Leergangen
08.1994 - 08.1997 Master's Degree in English Language and Literature,
Katholieke Universiteit Nijmegen
08.1990 - 06.1994 Secondary education teacher of English Second Degree,
Hogeschool Katholieke Leergangen Språk: 60% av vekttal, Pedagogikk og
metodikk: 40% av vekttal

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

24.03.2014 Digital Skills for the English Classroom- Gjesteforelesning ved
Hradec Kralove University

Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Februar-mars 2015 Mestringsprosjekt i 6. klassen: Tverrfaglig Undervisning
med integrering av kunstfag med samfunnsfag, naturfag og engelsk ved
Frol Oppvekstsenter

(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)
For nettstudier: Oppgi
relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk

Undervisningserfaring med Lync
Har vært webredaktør for Sogndal kommune sin hjemmeside ved
oppretting av siden i 2001/2002
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Nord universitet, avdeling for lærerutdanning, Levanger

Studieplan
Undervisning og læring i grunnskolen, mastergradsstudium
Norsk navn
Undervisning og læring i grunnskolen, mastergradsstudium

Engelsk navn
Teaching and Learning in Primary and Lower Secondary Education, Master’s Degree Programme

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
120

Normert studietid
2 år

Innledning
Masterstudiet skal gi studentene solid forskningsbasert lærerutdanning i tråd med samfunnets behov
for lærere med høy profesjonell og faglig kompetanse i grunnskolen.
Gjennom studiet vil studentene gå grundig inn i prosessene som skaper god undervisning og læring.
Studiet inneholder fordypning i ett skolefag og i teorier og praksis knyttet til undervisning og læring.
Det blir lagt stor vekt på å ta opp problemstillinger fra skolehverdagen. Studentene fordyper seg i
emneområdene læring, læringsmiljø, danning, didaktikk og fagdidaktikk. Studentene skal videre få
kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode knyttet til de aktuelle problemstillingene i studiet.
Studentene blir kvalifisert til å planlegge og gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid.

Læringsutbytte
Kunnskap
Etter fullført studium skal kandidaten:




Ha inngående kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder i det pedagogiske fagfeltet
Kunne anvende fagkunnskapen på aktuelle tema og undervisningsområder i grunnskolen
Kunne analysere problemstillinger knyttet til undervisning og læring med utgangspunkt i historie,
tradisjoner og egenart for de fagene studenten skal undervise i, og disse fagenes plass i skole og
samfunn

Ferdigheter
Etter fullført studium skal kandidaten:


Kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og bruke slike kilder til å
strukturere og formulere faglige resonnement
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Kunne se undervisningsfagene i læreplanen i sammenheng med tilhørende fagdisipliner, og
arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning for å kunne gi god undervisning
Gjennom fullført masteravhandling ha vist evne til å gjennomføre et selvstendig, avgrenset
forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske
normer

Generell kompetanse
Etter fullført studium skal kandidaten:





Kunne analysere relevante problemstillinger knyttet til undervisning, læring, yrke og etikk
Kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og mestre arbeidsmåter og faglig relevante
uttrykksformer i skolen
Kunne kommunisere om undervisning og læring innenfor fagområdet, både med spesialister og
til elever, foreldre og folkevalgte
Kunne bidra til nytenking og innovasjon i skole og undervisning

Kompetanse / formell grad
Fullført studium gir graden Master i undervisning og læring i grunnskolen. Masterutdanninga kan gi
grunnlag for opptak til forskerutdanning/doktorgradsstudium.
Studiet vil gi solid kompetanse for arbeid i grunnskolen.

Målgruppe
Grunnskolelærerstudenter som har fullført de tre første studieårene i grunnskolelærerutdanninga
1– 7/5–10 (bachelornivå) og lærere som ønsker å skaffe seg masterutdanning på grunnlag av allerede
fullført lærerutdanning.

Opptakskrav
Søkere må oppfylle ett av følgende opptakskrav:



Fullført og bestått lærerutdanning (allmennlærer- eller grunnskolelærerutdanning)
Fullført og bestått de tre første årene i grunnskolelærerutdanningene (180 sp)

Tilleggskrav




Det er krav om 60 studiepoeng fordypning i ett av skolefagene engelsk, naturfag, norsk,
matematikk eller samfunnsfag
Fullført og bestått praksis fra grunnutdanningen (gjelder ikke studenter som kommer direkte fra
grunnskolelærerutdanningens 3. studieår)
Karakteren C eller 2.7 utregnet på følgende grunnlag:
 For allmennlærerutdanningen: Pedagogisk teori i lærerutdanningen (30 sp) + ett skolefag
på 60 sp
 For grunnskolelærerutdanning 1–7 og 5–10: Pedagogikk og elevkunnskap (60 sp) + ett
skolefag på 60 sp
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Innhold/oppbygging
Gjennom masterstudiet vil studentene få faglig fordypning og en dypere forståelse av det å
undervise. Dette gir studentene grunnlag for en mer profesjonell yrkesutøvelse og mulighet for å gå
videre med forskning.

Mastergradsstudiet i undervisning og læring inneholder følgende obligatoriske emner:






30 studiepoeng fordypning i ett av fagene engelsk, naturfag, norsk, matematikk eller
samfunnsfag.
15 studiepoeng fordypning i profesjonsemnet Læring og ledelse av læring
30 studiepoeng fordypning i profesjonsemnet Mangfold og danning
15 studiepoeng innføring i metode og vitenskapsteori
30 studiepoeng masteroppgave

Undervisnings- og læringsformer
Studiet er samlingsbasert med nettstøtte. Hver samling legges over fem dager. Antallet samlinger
framgår av oversikten på sidene 5–6.
Undervisnings- og læringsformene er valgt med tanke på å nå læringsutbyttet. Målet er at
undervisnings- og læringsformene skal styrke studentens evne til å utvikle, planlegge og gjennomføre
fag og undervisning på egen arbeidsplass, både som leder av det som foregår i klasserommet og som
pedagogisk leder i et kollegium.
Studentene vil møte ulike arbeidsformer som forelesninger, seminar, gruppearbeid med casedrøftinger, mindre øvelser og egne presentasjoner. Det blir lagt vekt på å utvikle bruken av IKT som
informasjonskilde, som dokumentasjons- og kommunikasjonskanal og som læringsverktøy.
Undervisnings- og læringsformene skal gi studentene kunnskap om hva det vil si å arbeide
forskningsbasert og ferdigheter knyttet til dette. Studentene vil bli trukket inn i FoU-arbeid både
gjennom deltakelse i utviklingsarbeid/forskningsprosjekt og gjennom vitenskapelig/faglig publisering.
Mellom samlingene vil fjernundervisningsverktøyet Lync bli benyttet, både til lærerstyrt undervisning
og til studentstyrt arbeid i grupper. Nettstøtte blir gitt på undervisningsplattformen Fronter.

Praksis
Det er krav om 20 dager praksis for studenter som tar masterutdanninga som fjerde år i
grunnskulelærerutdanninga. I denne praksisen skal studentene planlegge og gjennomføre et
undervisningsopplegg over 6–8 timer knyttet til skolefaget og emnet Vitenskapsteori og metode.
Høgskolen organiserer praksisplass og praksislærer.
Studenter som er ferdig utdannede lærere har ikke krav om veiledet praksis. Disse studentene
gjennomfører et praksisrelatert arbeidskrav knyttet til skolefaget og emnet Vitenskapsteori og
metode på egen arbeidsplass eller i en skoleklasse etter avtale med høgskolen.
Det vil bli gitt en oppgave i metode og vitenskapsteori og fordypningsfaget (skolefaget) knyttet til
praksis. Etterarbeidet etter praksis vil være framlegginger i seminarform.
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Studieopphold i utlandet
Studentene kan ha et studieopphold ved en av høgskolens partnerinstitusjoner i utlandet i 2.
studieår, som del av forberedelsen av masteroppgaven. Avhengig av progresjon i studiet er også
andre løsninger mulig.

Arbeidskrav og krav til tilstedeværelse
I de ulike emnene vil studentene møte arbeidskrav som skal være med og sikre det planlagte
læringsutbyttet. Arbeidskravene går fram av emneplanene. Arbeidskravene må være bestått for at
studenten skal kunne meldes opp til eksamen.
Det er krav om minimum 75 % tilstedeværelse ved studiesamlingene. I enkelte fag er det spesielle
krav til tilstedeværelse i laboratorieøvelser, studietur og lignende. Dette vil fram gå av de ulike
emneplanene.

Sluttvurdering
Læringsutbytteformuleringene i emneplanene er uttrykk for ulike kompetanser som skal gjenspeiles i
sluttvurderinger, både innholdsmessig og i vurderingsformene. Arbeids- og vurderingsmåter i de
ulike emnene skal gi studentene kunnskap om hva det vil si å arbeide forskningsbasert og om
ferdigheter knyttet til dette. Sluttvurderinger i emnene skal være en sentral del av læringsprosessene
fram mot masteroppgaven.
Vurderingsformene vil variere mellom emnene, og til sammen vil studentene få erfaring med ulike
vurderings- og eksamensformer: muntlig eksamen, skriftlig individuell eksamen, muntlig eksamen,
mappevurdering, heimeeksamen og masteroppgave. Ved sensur av emnene blir karakterskalaen A–F
benyttet, der E er laveste ståkarakter.
Det er ekstern sensur ved alle eksamener.

Pensum
Pensum går fram av emneplanene.

Studiemodell, heltid, samlingsbasert 2 år
EMNER

Stp.

Metode og vitenskapsteori
Læring og ledelse av læring (profesjonsemne 1)
Mangfold og danning (profesjonsemne 2)
Skolefag fordypning
Masteravhandling
Sum studiepoeng

30
15
15
30
30
120

Høst

Vår

Høst

Vår
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MASX-XXX Læring og ledelse av læring (Profesjonsemne 1)
Engelsk navn
Learning and Learning Management

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
15

Nivå
Masteremne

Kategori
Obligatorisk emne i Master i undervisning og læring i grunnskolen

Semester
1.studieår, vår

Forkunnskaper/opptakskrav
Ingen ut over dem som følger av opptak

Læringsutbytte
Ved avsluttet emne skal studenten:
 ha inngående kunnskap om ulike perspektiver på læring
 ha inngående kunnskap om ulike didaktiske teorier, retninger og modeller
 ha kunnskap om hvordan skolen som lærende organisasjon og skolens profesjonelle fellesskap
kan gi grunnlag for gode læringsprosesser hos elevene
 ha kunnskap om hvordan ledelse på ulike nivå og forventninger fra skolens omgivelser, kan virke
inn på didaktisk arbeid i klasserommet
 ha kunnskap om nyere forsking på læring og undervisning på ulike læringsarenaer i grunnskolen
 kunne anvende teori og forskningsbasert kunnskap for å analysere og forstå læringsprosesser og
pedagogisk praksis
 kunne analysere og kommunisere om relevante fag- og yrkesrelaterte problemstillinger knyttet
til læring og ledelse av læring på ulike læringsarenaer i grunnskolen

Innhold/oppbygging
Emnets hovedtema er læring og hvordan lærere kan legge til rette for utviklende læringsprosesser i
grunnskolen. Emnet vil introdusere perspektiver, teorier og modeller som belyser fenomenet læring,
og vektlegge hvordan lærere kan anvende ulike teoretiske og praktiske tilnærminger til undervisning
på ulike læringsarenaer. Et viktig fokus er analyse og refleksjon over gjennomføring og utvikling av
pedagogisk praksis gjennom anvendelse av teori og forskningsbasert kunnskap. Forankring til
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praksisfeltet og koblinger mellom teori og praksiserfaringer står sentralt i emnet. Hvordan relasjoner
og ledelse i klasserommet og ledelse og relasjoner mellom ulike nivåer i skolen, skaper muligheter for
læring, vil også løftes fram.

Undervisnings- og læringsformer
Emnet består av samlinger der arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, diskusjoner,
gruppearbeid og presentasjoner. Mellom samlingene er det nettbaserte forelesninger. Studentene vil
møte varierte og studentaktive arbeidsmåter som vektlegger analyse, refleksjon, utprøving og
drøfting.

Arbeidskrav



én skriftlig individuell oppgave (8–10 sider)
én gruppeoppgave (5 sider) med muntlig framlegging

Sluttvurdering
Muntlig, individuell eksamen knyttet til individuelt arbeidskrav.
Ved sensur benyttes karakterskalaen A–F.

Pensumlitteratur
Andersen, H.P. (2014): Grunnleggende ferdigheter og uteskole. I Fiskum, T.A. og Husby, J.A. (red.):
Uteskoledidaktikk. Ta fagene med ut. Cappelen Damm Akademisk.
Coburn, C. E. (2005). Shaping Teacher Sensemaking: School Leaders and the Enactment of Reading
Policy. Educational Policy, nr. 3, (s. 476-509).
Emstad, A. B. (2014): Skolevurdering. Et verktøy for ledelse, utvikling og læring i skolen. Bergen.
Fagbokforlaget.
Engen, T.O. & Haug. P. (red.) (2012). I klasserommet. Studier av skolens praksis. Oslo: Abstrakt Forlag
(utvalgte kapitler)
Ertsås, T.I. (2012). Teoriens betydning for profesjonell yrkesutøvelse. I Postholm, M.B. (red.), Læreres
læring og ledelse av profesjonsutvikling (s. 195-215). Bergen: Fagbokforlaget.
Håkansson, J. & Sundberg, D. (2012). Forskning om undervisning og lärande. En internationell och
nationell översikt (s. 8- 146). Skriftserie nr. 8/2012. Kalmar: Linneuniversitetet.
Krejsler, J. B. og Moos, L. (red.) (2008): Klassledelse – magtkampe i praksis, pædagogik og politik.
Dafolo (utvalgte kapitler).
Lillejord, S. (2003). Ledelse i en lærende skole. Oslo: Universitetsforlaget (utvalgte kapitler).
Mausethagen, S. (2015). Læreren I endring? Om nye forventninger til lærerprofesjonen og
lærerarbeidet. Oslo: Universitetsforlaget.
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Midtsundstad, J.H. & Willberg, I. (red.) (2010). Didaktikk. Nye teoretiske perspektiver på undervisning.
Oslo: Cappelen Akademisk Forlag (utvalgte kapitler).
Moos, L., Krejsler, J., Hjort, K., Laursen, P. F., Braad, K. B. (2005): Evidens i uddannelse? København:
Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.
Myhre, H. (2010): Ledelse av skoler i utvikling – hva kan et sosialkonstruktivistisk
perspektiv tilføre? I Andreassen, R.A., Irgens, E. J. og Skaalvik, E.M. (red.): Skoleledelse:
betingelser for læring og ledelse i skolen. Trondheim: Tapir akademisk forlag.
Røvik, K. A. (2007). Trender og translasjoner: ideer som former det 21. århundrets organisasjon. Oslo:
Universitetsforlaget (utvalgte deler).
Senge m. fl. (2000): Kap II: A Primer to the Five Diciplines. I Senge, P. m.fl.: Schools that learn.
Nicholas Bradley Publishing. London.
Senge, P., m.fl.(2000): Kap. III: Opening the classroom Door. I Senge m. fl.: Schools that learn.
Nicholas Brealey Publishing. London.
Sfard, A. (1998). On Two Metaphors for Learning and the Dangers of Choosing Just One. Educational
Researcher, 2(2), 4-13.
Skaalvik, E. M. og Skaalvik, S. (2013). Skolen som læringsarena. Selvoppfatning, motivasjon og læring.
Oslo: Universitetsforlaget AS (Kap. 4 Læringsmiljø og Kap. 6 Klasseledelse)
Stjernstrøm, Else: Aksjonsforskning og aksjonslæring – skolelederens nye muligheter: I Sivesind, K.,
Langfeldt, G. og Skedsmo, G. (red.) (2006): Utdanningsledelse: Cappelen Akademisk Forlag.
Side 166 – 185.
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MASx-xxx Vitenskapsteori og metode
Engelsk navn
Theory of Science and Methodology

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
30

Nivå
Masteremne

Kategori
Obligatorisk emne i Master i undervisning og læring i grunnskolen

Semester
1.studieår, vår og høst, 2. studieår, høst

Forkunnskaper/opptakskrav
Ingen ut over dem som følger av opptak

Læringsutbytte
Etter avsluttet emne skal studenten
 ha inngående kunnskap om vitenskapelige perspektiver og metoder i det pedagogiske
fagfeltet
 ha inngående kunnskap om sentrale diskurser og tilnærmingsmåter i vitenskapsfilosofien
 kunne vurdere grunnleggende forskningsetiske problem i system- og individrettede studier
 kunne analysere og vurdere relevans i vitenskapelige artikler
 kunne utarbeide og begrunne design for et forskningsprosjekt
 kunne utvikle datainnsamlingsstrategier- og instrumenter og innhente systematisk kunnskap
om læring og undervisning i grunnskolen
 kunne analysere ulike kvantitative og kvalitative forskningsdata


Innhold/oppbygging
Emnet består av tre ulike komponenter:




Vitenskapsteori. Denne delen omfatter innføring i ulike vitenskapsteoretiske retninger og
deres posisjon innenfor det pedagogiske kunnskapsområdet. Ulike filosofiske spørsmål
som er viktige for vitenskapelig arbeid, og sammenhengen mellom vitenskapsteori,
problemstillinger og metode tas opp.
Metode: Emnet inneholder en oversikt over hvordan ulike problemstillinger tilsier ulik
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metodologi. Det vil bli lagt vekt på å få fram hva de ulike vitenskapelige metodologiene
har felles, samtidig som det gis innføring i kvantitative og kvalitative
forskningstilnærminger.
Oppgaveseminar der studentene skal legge fram og delta i drøftinga av egne og andres
framlegg basert på gjennomgang av forskningsartikler. Seminaret er med og danner
grunnlag for en prosjektplan for masteroppgaven.

Undervisnings- og læringsformer
Undervisning vil bli gitt som forelesninger, seminarer og veiledning. I dette inngår arbeid med
case og forskningslitteratur. En sentral del av undervisnings- og læringsformene er å øve
studentenes refleksjonsnivå og uttrykksevne relatert til forskningsmessige tema. Dermed vil
dialoger, diskusjoner og studentpresentasjoner stå sentralt.

Arbeidskrav
Obligatorisk deltakelse i oppgaveseminar knyttet til praksis med muntlig framlegging for
medstudenter og fagansvarlig. Diskusjon og refleksjon.
Høstsemesteret, 2. studieår: Innlevering av prosjektplan for masteroppgaven for godkjenning.

Sluttvurdering
Individuell skriftlig eksamen på 6 timer.
Gradert karakter A–F.

Pensum
Brekke, M. & Tiller, T. (red.) (2013). Læreren som forsker. Innføring i forskningsarbeid i skolen. Oslo:
Universitetsforlaget. Kap. 2, 5, 6, 10, 13. (ca 81 s.)
Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken för småskaliga forskningsprosjekt inom
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur (ca 420 s).
Fangen, K. (2010). Deltakende observasjon. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13.
(ca 155 s.)
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap
1, 3, 4, 7, 9, 12. (ca 245 s.)
Kvarv, S. (2010). Vitenskapsteori – tradisjoner, posisjoner og diskusjoner. Oslo: Novus (ca 180 s.)
Ringdal, K. (2013). Enhet og mangfold. Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode.
Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. (ca 450 s.)
Thagaard, T. (2009). Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. Oslo: Fagbokforlaget.
Kap. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9. (ca 190 s.)

I tillegg kommer selvvalgt litteratur knyttet til egen prosjektutvikling og til metodeanvendelse i eget
prosjekt.
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MASx-xxx Engelsk 3
Norsk navn
Engelsk 3
Engelsk navn
English 3
Studiepoeng
30
Nivå
Valgemne i masterstudiet Undervisning og læring i grunnskolen
Forkunnskaper/opptakskrav
Engelsk 1 og 2 (1-7 eller 5-10) eller tilsvarende, minimum karakter C

Læringsutbytte
Etter avsluttet emne skal studenten








ha inngående kunnskap om grunnleggende temaer og utfordringer i engelskfagets
didaktikk for barn og unge
kunne forholde seg kritisk til relevant didaktisk forskning om engelsk som fremmedspråk
ha inngående kunnskap om engelskfaget i ulike skoleslag
kunne analysere relevante problemstillinger vedrørende bruk av ulike engelskspråklige
tekster i klasserommet
kunne kritisk analysere muntlige, skriftlige og sammensatte tekster i ulike kulturelle
kontekster
ha inngående kunnskap om enkelte områder innenfor engelskspråklig samfunn og kultur,
både historisk og aktuelle perspektiver
kunne kommunisere både muntlig og skriftlig på et språklig avansert nivå og med
relevant terminologi.

Innhold/oppbygging
Fagfordypningen i engelsk som skolefag sikter på å gi et bredt grunnlag for å forstå, vurdere og
utvikle engelskundervisning i norsk grunnskole. Fagfordypningen fokuserer på literacy i vid
forstand: muntlige, skriftlige og sammensatte tekster. Målet er å gi studentene inngående
kunnskap i faget slik at de blir i stand til å utvikle sin egen og fremtidige elevers tekst- og
språkkompetanse.
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Undervisnings- og læringsformer
Undervisningen består av samlinger med seminarer, forelesninger, gruppediskusjoner,
prosjektarbeid, presentasjoner og selvstendig individuelt arbeid mellom samlingene. Gjennom
studiet legges det opp til at både faglig kunnskap, språkferdigheter og fagdidaktiske kompetanse
utvikles gjennom utprøving i klasserommet.
Emnet stiller krav om selvstendig fordypning i pensumlitteraturen og aktiv tilnærming til
problemstillinger studentene blir presentert for.

Arbeidskrav
Aktiv deltakelse i nettbasert undervisning og campusundervisning.
Muntlig presentasjon.
Skriftlig innlevering.

Praksis
Praksis knyttes til fordypningsfaget. Skriftlig refleksjonstekst om praksistemaet.

Sluttvurdering
En individuell skriftlig semesteroppgave på 3500-4000 ord (ikke medregnet referanser) om
praksistemaet. Oppgaven skrives på engelsk.
Individuell muntlig høring avholdes etter innlevering av oppgaven. Det settes en karakter på
oppgaven, som kan justeres på grunnlag av den muntlige høringen. Oppgaven må være vurdert
til bestått før muntlig høring avholdes. Varighet på muntlig eksamen: 30 minutter.
Både språkkunnskapene og innhold må være tilfredsstillende for å bestå eksamen. Eksamen
vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A–F, der E er laveste ståkarakter.

Pensum
Annelise Brox, L. (2012). Å skrive i engelsk og fremmedspråk. Norsk pedagogisk tidsskrift, 96(02),
143-153.
Bjørke, C., Dypedahl, M., & Myklevold, G.-A. (2014). Fremmedspråksdidaktikk. Oslo: Cappelen Damm
akademisk. (utvalgte kapitler)
Byram, M., Nichols, A., & Stevens, D. (2001). Developing intercultural competence in practice.
Languages for intercultural communication and education (Vol. 1). Clevedon, England:
Multilingual Matters.
Byram, M. (2012). Language awareness and (critical) cultural awareness – relationships, comparisons
and contrasts. Language Awareness, 21(1-2), 5-13.
Common European framework of reference for languages: learning, teaching, assessment. (2001).
Cambridge: Cambridge University Press.
Dypedahl, M. (2007). Interkulturell kompetanse og kravet til språklæreren. (2). Halden:
Fremmedspråksenteret.
Duke, N. K., Pearson, P. D., Strachan, S. L., & Billman, A. K. (2011). Essential elements of fostering and
teaching reading comprehension. In S. J. Samuels & A. E. Farstrup (eds.), What research has
to say about reading instruction (4th ed.) (pp. 51–93). Newark, DE: International Reading
Association.
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Fenner, A.-B. (2005). Engelskfagets utvikling i et danningsperspektiv.
Fenner, A. B. (2001). Dialogical interaction with literary texts in the lower secondary classroom. In
Fenner, A. B. (Ed.), Cultural awareness and language awareness based on dialogical
interaction with texts in foreign language learning, ECML/Council of Europe
Fenner, A. B. (2012). Promoting intercultural competence and Bildung through foreign language
textbooks. In Eisenmann, M. & Summer, T. (Eds.) Basic Issues in EFL Teaching. Heidelberg:
Universitätsverlag Winter.
Frey, N., Fisher, D. & Hernandez, T. (2003). What's the Gist? Summary Writing for Struggling
Adolescent Writers. Voices from the Middle, 11(2), 43-49.
Gundem, Bjørg Brandtzæg (1983) Engelskfaget og engelskplanen som ledd i den norske
grunnskolereformen. Skolen. Årbok for norsk skolehistorie. Oslo.
Hall, K. (1998) Critical Literacy and the Case for it in the Early Years of School. Lanugage, culture and
curriculum. 11 (2)
Hellekjær, G. O. (2007b). Reading: From a forgotten to a basic skill. Språk og Språkundervisning, 2,
23–29.
Hughes, A., Marjan, H. & Taylor, N. Action Research in TEYL: Reflections on the global picture from
1996 to 2010. I Hasselgreen, A., Drew, I. & sørheim, B. (2012). The Young Language Learner.
Bergen: Fagbokforlaget.
Jewitt, C. (2011). An Introduction to multimodality The Routledge handbook of multimodal analysis
(pp. XXIV, 339 s.)
Kramsch, Claire (2013). Culture in Foreign Language Teaching. Iranian Journal of Language Teaching
Research 1(1), 57-78. London: Routledge.
Krashen, S. D. (1982). Five hypotheses about second language acquisition in Principles and Practice in
Second Language Aquisition (pp. 10-32). Pergamon Press.
Lightbown, P.M. & Spada, N. (2006). How Languages are Learned. Oxford : Oxford University Press.
Lee, C. D., & Spratley, A. (2010). Reading in the disciplines: The challenges of adolescent literacy. New
York, NY:Carnegie Corporation of New York.
Lotherington, H., & Jenson. J. (2011). Teaching multimodal and digtial literacy in L2 settings; New
literacies, new basics, new pedagogies. An
Lund, Ragnhild (2008). Intercultural competence – an aim for the teaching of English in Norway?
Annual Review of Applied Lingusitics, 31, 226-246.
Macaro, E. (2003). Second language teachers as second language classroom researchers. Language
Learning Journal, 27, 43-51.
Mills, G. E. (2014) Action Research- A guide for the Teacher Researcher. 5th edition. New Jersey:
Pearson.
Norwegian Directorate for Education and Training [Udir] (2006, 2013). English curriculum LK06 (LK06,
Eng1-03).
Rosenblatt, L. M. (1994). The Reader the Text the Poem : The Transactional Theory of the Literary
Work. Carbondale: Southern Illinois University Press. (utdrag)
Simensen, A. M. (2008). Paradigmeskifter i engelskfaget. Men hvor kommer ideene fra? Universitetet
og lærerutdanningen. Historiske perspektiver (pp. 257): Unipub forlag.
Simensen, A. M. (2011). Europeiske institusjoners rolle i utviklingen av engelskfaget i norsk skole.
Didaktisk Tidskrift, 20(3), 157-181.
Selvvalgt pensum knyttet til punkt 6: fordypning innenfor engelskspråklig samfunn og kultur
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MAXXXX Matematikk 3
Engelsk navn
Mathematics 3

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
30

Nivå
Masteremne

Kategori
Valgemne i masterstudiet Undervisning og læring i grunnskolen. Videreutdanning for lærere.

Semester
1. studieår, høst og vår

Forkunnskaper/opptakskrav
Matematikk 1 (30 sp) og Matematikk 2 (30 sp) (1–7/5–10), eller tilsvarende.

Læringsutbytte
Etter avsluttet emne skal studenten










ha inngående kunnskap om utvalgte emner i matematikkdiaktikk med relevans for
grunnskolen
ha inngående kunnskap om utvalgte relevante matematikkfaglige emner
ha inngående kunnskap om elementer fra nyere forskning innenfor matematikkdidaktikk
ha inngående kunnskap om sentrale vitenskapelige metoder i matematikkdidaktisk forskning
ha inngående kunnskap i å bruke ulike metoder for matematiske bevis til å generalisere
matematiske sammenhenger
kunne arbeide selvstendig med praktiske og teoretisk problemer
ha inngående kunnskap om undervisningskvalitet i matematikk
kunne analysere, reflektere over og grunngi hvordan læreren kan påvirke læringsmiljøet og
motivasjon for matematikk gjennom valg av undervisnings- og arbeidsformer
kunne analysere og kommunisere om matematikkdidaktiske og matematikkfaglige
problemstillinger, analyser og konklusjoner

Innhold/oppbygging
Emnet er et tilbud på masternivå for studenter som ønsker å fordype seg i prosesser knyttet til læring
og undervisning i matematikk, blant annet kvantitativ metodelære. Studentene skal fordype seg
innen matematikkdidaktikk, med vekt på kjennetegn og utfordringer ved læring og undervisning i
matematikk i grunnskolen. Didaktikken belyses gjennom arbeid med sentrale faglige emner.
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Innholdet i emnet vert konkretisert gjennom arbeid med additiv tenkning, multiplikativ tenkning,
algebraisk tenkning, stokastisk tenkning, geometrisk tenkning samt problemløsning og bevis. Bruk av
digitale hjelpemidler vil ha en sentral plass i emnet.

Undervisnings- og læringsformer
Emnet er bygd opp rundt samlinger som kombinerer forelesninger, oppgavearbeid, diskusjoner,
studentpresentasjoner og gruppearbeid. I løpet av emnet vil studentene møte ulike arbeidsformer
som brukes i matematikkundervisning i grunnskolen. Emnet stiller krav om selvstendig fordypning i
pensumlitteraturen og aktiv tilnærming til problemstillinger studentene presenteres for.

Praksis
Det er krav om 20 dager veiledet praksis for studenter som tar masterutdanningen som fjerde år av
grunnskolelærerutdanninga. I denne praksisen skal studentene planlegge og gjennomføre ett
matematikkopplegg over 6-8 undervisningstimer. Høgskolen organiserer praksisplass og praksislærer.
Studenter med fullført praksis fra lærerutdanninga gjennomfører undervisningsopplegget som et
praksisrelatert arbeidskrav på egen arbeidsplass eller i en skoleklasse etter avtale med høgskolen.

Arbeidskrav
Ni skriftlige innleveringer, der én innlevering er knyttet til undervisningsopplegget og åtte
innleveringer er matematikkfaglige og didaktisk rettet.

Sluttvurdering
I sluttvurderinga inngår følgende:
1. studieår, høstsemester
MAS3-xx-xx-xx: Skriftlig, individuell fagtekst
Vekting: 40 %

1. studieår, vårsemester
MAS3-xx-xx-xx: Skriftlig, individuell eksamen Tid: 6 timer
Vekting: 40 %
MAS3-xx-xx-xx: Muntlig, individuell eksamen knyttet til digitale ferdigheter og bruk av digitale
hjelpemidler
Vekting: 20 %
Ved sensur av emnet brukes karakterskalaen A–F.
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Pensum
Ikke fullstendig
DIDAKTIKK
Hansen, H. C., Jess K. & Skott, J. (2008).Matematik for lærerstuderende. Delta, fagdidaktikk.
København: Samfundslitteratur
IKT
Burton L. & Jaworski B. (1995) Technology in Mathematics teaching, Chastwell-Bratt
Pea R. D. Cognitive Technologies for Mathematics Education. Educational Communication and
Technology
Jönsson P. & Lingefjärd Th, (2012) IKT i grund-och gymnasieskolas matematikundervisning.
Studentlitteratur
Dick Th.P. Keeping the Faith. Fidelity in Thechnology Tools for Mathematics Educaton. Research on
Technology and the teaching and Learning of Mathematics. Vol 2. Cases and Perspectives s.
333-339

Ligger i mappe i Fronter:

Diverse kopier som blir delt ut i undervisninga. Aktuelle web-sider.
Alt stoff som blir lagt på Fronter. Alle arbeidskrav
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MASx-xxx Naturfag 3
Engelsk navn
Science 3

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
30

Nivå
Masteremne

Kategori
Valgemne i masterstudiet Undervisning og læring i grunnskolen

Semester
Høst- og vårsemester, 4. studieår.

Forkunnskapar/opptakskrav
Minimum en årsenhet (60 sp) i naturfag, kjemi, fysikk, biologi og/eller tilsvarende.

Læringsutbytte
Etter avsluttet emne skal studentene








ha inngående kunnskap om sentrale biologiske prosesser på organisme- og økosystemnivå og ha
oppdatert og forskningsbasert kunnskap om hvordan ulike menneskeskapte faktorer virker inn
på disse prosessene.
ha oppdatert kunnskap om prokaryot- og eukayot cellebiologi, og forstå sentrale biokjemiske
prosesser innen enzymkjemi og genetikk.
ha inngående kunnskap om elektromagnetisme, induksjon og elektronikk og anvendelse av disse.
ha kunnskap om digitalteknikk og kommunikasjonssystemer, samt samfunnsmessige
konsekvenser av moderne kommunikasjonsteknologi.
ha inngående innsikt i naturfagenes egenart og kunne anvende kunnskapen i planlegging og
gjennomføring av undervisning i grunnskolen.
ha avansert innsikt i fagets undervisnings- og læringsmessige utfordringer og kunne analysere
fagdidaktiske problemstillinger.

Undervisnings- og læringsformer
Emnet er bygd opp rundt samlinger som kombinerer forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og
presentasjoner og praktisk arbeid. Mellom samlingene er det nettbasert undervisning som
inneholder forelesninger og oppgavejobbing. I tillegg vil det mellom samlingene være innlevering av
obligatoriske øvinger. Studentene vil gjennom hele emnet møte varierte og eksemplariske
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undervisings- og arbeidsformer som har direkte overføringsverdi til undervisningsarbeidet i
grunnskolen. Utforskende arbeidsmåter vil være gjennomgående i emnet.

Praksis
Det er krav om 20 dager veiledet praksis i løpet av 4. studieår. I denne praksisperioden skal
studentene planlegge og gjennomføre et større naturfagopplegg hvor både praksislærere og
faglærere vil veilede studentene i arbeidet. Studenter med fullført praksis fra lærerutdanninga
gjennomfører undervisningsopplegget som et praksisrelatert arbeidskrav på egen arbeidsplass eller i
en skoleklasse etter avtale med høgskolen.

Arbeidskrav
Et obligatorisk arbeidskrav er knyttet til praksis.
Minst 75% av øvingene skal være godkjent for at studenten skal få adgang til eksamen.
I didaktikkdelen av faget skal det utføres to obligatoriske arbeidskrav, ett for hvert semester.

Sluttvurdering
Høstsemester: En individuell muntlig eksamen, vekting 50%.
Vårsemester: En individuell, skriftlig eksamen, 6 timer, vekting 50%.
Ved sensur av emnet skal karakterskalaen A–F benyttes.

Pensum
Angell, C., Bungum, B., Henriksen, E.K., Kolstø, S.D., Persson, J. & Renstrøm, R. (2011) Fysikkdidaktikk.
Kristiansand, Høyskoleforlaget. (deler av boka)
Floyd, T. L. (2014). Digital fundamentals. 11th edit. Pearson (deler av boka).
Grimenes, A. A., Jerstad, P. og Sletbak, B. (2011). Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole.
Cappelen Damm. (deler av boka)
Jordet, A.N. (2010) Klasserommet utenfor. Tilpasset opplæring i et utvidet klasserom. Oslo, Cappelen
Akademisk Forlag. (deler av boka)
Knain, E. (2011) «Hvordan åpne for vitenskapshistorie i naturfagundervisning?» NorDiNa, 1, s. 32-42.
Knain, E. og Kolstø, S.D. (2011) Elever som forskere i naturfag. Oslo, Universitetsforlaget. (deler av
boka)
Mork, S. og Erlien W. (2010) Språk og digitale verktøy i naturfag. Oslo, Universitetsforlaget. (deler av
boka)
NOU 2004:28. Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (Naturmangfoldsloven)
(deler av boka).
Reece, J. B., Urry, L. A., Cain, M. L., Wasserman, S. A., Minorsky, P. V., Jackson, R. B. (2013). Campbell
- Biology. 10th edit. Pearson. (deler av boka)
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Ringnes, V. og Hannisdal, M. (2006): Kjemi fagdidaktikk – Kjemi skolen. Ny utgave. Kristiansand,
Høyskoleforlaget. (deler av boka)
Sjøberg, N. O. (2013). Molekylær genetikk. Genteknologi – humant DNA. 5. utgave Vett og viten.
(deler av boka).
Sjøberg, S. (2009). Naturfag som almenndannelse – en kritisk fagdidaktikk. 3. utgave. Gyldendal
(deler av boka).
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MASx-xxx Norsk 3
Engelsk namn
Norwegian 3

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
30

Nivå
Masteremne

Kategori
Valemne i masterstudiet Undervisning og læring i grunnskolen

Semester
1. studieår, haust og vår

Forkunnskapar/opptakskrav
Gjennomført og bestått Norsk 1 og Norsk 2 (til saman 60 studiepoeng)

Læringsutbytte
Etter avslutta emne skal studentane
 ha inngåande kunnskap om norskfaget i fortid, kunne reflektere over norskfaget si rolle i dag,
kunne utvikle auka læreplanforståing og gjennom dette kunne bidra til nytenking og
innovasjon i norskfaget
 ha solid forskingsbasert kunnskap om skriving og lesing og kunne bruke denne kunnskapen til
å betre skriveopplæringa og leseopplæringa i grunnskolen
 ha inngåande forskingsbasert kunnskap om arbeid med munnlege ferdigheiter i norskfaget
og kunne bruke denne kunnskapen til arbeid med betre munnlege ferdigheiter mellom
elevane
 ha avansert kunnskap om ulike teoriar om og metodar for og syn på litteratur og
litteraturundervisning, kunne analysere desse opp mot praksisnære problemstillingar og
bruke dette i arbeidet med litteratur i grunnskolen
 ha avansert kunnskap om ulike teoriar om og metodar for og syn på språk og
språkundervisning, kunne analysere desse opp mot praksisnære problemstillingar og bruke
dette i arbeidet med språk og språkopplæring i skolen
 kunne analysere og forhalde seg kritisk til informasjonskjelder og informasjonsinnhenting, og
bruke dette til nytenking og innovasjonsprosessar i bruken av bibliotek i undervisninga
 ha auka kompetanse i bruk av ikt som verktøy i norskundervisninga og sjølve kunne utvikle
undervisningsmåtar der bruk av ikt står sentralt
 ha inngåande kunnskap om vurderingsformer i skulen, både undervegsvurdering og
sluttvurdering og kunne bruke denne kunnskapen kritisk og analytisk arbeidet med vurdering
i norskfaget
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Arbeidsformer og læringsaktivitetar
Undervisninga skal vere variert og blir gitt som forelesingar til heile studentgruppa, som rettleiing til
den enkelte studenten og i form av seminar der studentane sjølve skal planleggje og leie arbeid med
studentpresentasjonar av fagstoff, av praksiserfaringar og drøftingar. Det blir lagt stor vekt på
sjølvstendig arbeid både individuelt og i grupper. Studentane skal i undervisninga formidle
omfattande sjølvstendig arbeid og kommunisere om faglege problemstillingar og analysar innan
fagfeltet.

Praksis
Det er krav om 20 dagar rettleidd praksis for studentar som tar masterutdanninga som fjerde år av
grunnskolelærarutdanninga. I denne praksisen skal studentane planlegge og gjennomføre eit
norskopplegg over 6–8 undervisningstimar. Høgskolen organiserer praksisplass og praksislærar.
Studentar med fullført praksis frå lærarutdanninga gjennomfører undervisningsopplegget som eit
praksisrelatert arbeidskrav på eigen arbeidsplass eller i ein skoleklasse etter avtale med høgskolen.

Obligatoriske arbeidskrav



Studentane skal individuelt eller i grupper planleggje og leie studentseminar der temaa skal
vere henta frå pensum. Kvart seminar skal evaluerast av faglærarar og medstudentar.
Kvar student skal levere og få tilbakemelding frå faglærar på to skriftlege fagtekstar. Éin av
fagtekstane skal skrivast på bokmål og éin på nynorsk.

Det vil bli gitt nærare retningslinjer for arbeidskrava.

Sluttvurdering
Haust:
Ein individuell, skriftleg eksamen, 6 timar
Hjelpemiddel: Gjeldande læreplan, ordbok/ordliste
Målform: Nynorsk
Vår:
Ein individuell, skriftleg heimeeksamen, 3 dagar
Målform: Bokmål
Vekting: Kvar eksamen tel 50 % av endeleg karakter.
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Pensumliste
Norsk 3, 30 studiepoeng
Læringsutbytte 1
Knudsen, Geir (2009). «Forpliktet på nasjonen, åpen for verden. Norskfaget i Kunnskapsløftet.» I:
Mikkelsen, Rolf og Henrik Fladmoe (red.). Lektor – adjunkt – lærer. Oslo: Universitetsforlaget.
(s 175–194) (19 s)
Knudsen, Susanne V. (2009). «Nedslag i nogle norske læsebøger til folkeskolen, 1860’erne –
1960’erne.» I: Skjelbred, Dagrun og Bente Aamotsbakken (red). Norsk lærebokhistorie II – en
kultur- og danningshistorie. Oslo: Novus forlag. (20s)
Larsen, Leif Johan (2005). «Identitet, dannelse og kommunikasjon» I Nikolaysen, Bjørn Kvalsvik og
Laila Aase (red.). Kulturmøte i tekstar. Litteraturdidaktiske perspektiv. Oslo: Det Norske
Samlaget. (s 87–105)
Nordstoga, Sveinung 2003: Inn i norskfaget. Om faget, debatten og didaktikken. Abstrakt forlag, Oslo.
(s 9-32) (23 s)
Røskeland, Marianne (2014). «Litteratur i leseopplæringas teneste? Om litteraturen og litteraturfaget
i skolen.» I: Gujord, Heming og Per Arne Michelsen: Norsk litterær årbok 2014. Oslo: Det
Norske Samlaget. (17s)
Skjelbred, Dagrun (2010). Fra Fadervår til Facebook. Skolens lese- og skriveopplæring i et historisk
perspektiv. Bergen: Fagbokforlaget. (kap 1 og 5) (20 s)
Steinfeld, Toril (2005). «Litteraturhistorie i norskfaget – historiske linjer og aktuelle perspektiver». I:
Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik og Laila Aase (red). Kulturmøte i tekstar. Litteraturdidaktiske
perspektiv. Oslo: Det Norske Samlaget. (s51-71) (20s).

Læringsutbytte 2
Barton, David (2007 [1994]). Literacy. An introduction to the ecology of written language. Malden,
Mass.: Blackwell Pub. (s 10–29) (19s)
Hekneby, Greta (2003). Skrive – lese – skrive. Oslo: Universitetsforlaget, (3. utg. 2011). (kap 2, 3, 4, 7)
(128 s)
Hvistendahl, Rita (2006). «‘Jeg må lære noe av dette’. Lesing som vei til kunnskap for elever fra
språklige minoriteter». I: Elstad, Eyvind og Are Turmo (red.). Læringsstrategier. Søkelys på
lærernes praksis. Oslo: Universitetsforlaget. (kap 5) (s93-110)
Lyster, Solveig-Alma H. (2012). Elever med lese- og skrivevansker. Hva vet vi? Hva gjør vi? Oslo:
Cappelen Damm Akademisk. (kap 1 og 5) (32s)
Roe, Astrid (2013). «Lesing». I: Marit Kjærnsli og Rolf Vegar Olsen (red.) Fortsatt en vei å gå. Norske
elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012, Kap. 7 s. 237 – 260. Oslo:
Universitetsforlaget. (kap 7, s237-260) (23s)
Skjelbred, Dagrun og Veum, Aslaug (red.) (2013). Literacy – i læringskontekster. Oslo: Cappelen
Damm Akademisk (200s)
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Øgreid, Anne Kristine (2008). «Stjålen skrivefrihet? Om argumenterende skriving på ungdomstrinnet»
I: Nergård, Mette Elisabeth og Ingebjørg Tonne (red.). Språkdidaktikk for norsklærere.
Mangfold av språk og tekster i undervisninga. Oslo: Universitetsforlaget (s67-82) (15s)
Aase, Laila (2005). ”Norskfaget – skolens fremste danningsfag?”. I: Børhaug, Kjetil, Anne-Brit Fenner
og Laila Aase (red). Fagenes begrunnelser . Bergen: Fagbokforlaget: 67-85. (18 s)

Læringsutbytte 3
Bakken, Jonas (2014). Retorikk i skolen. 2 utg. Oslo: Universitetsforlaget (130s)
Børresen, Beate, Lise N. F. Grimnes og Sigrun Svenkerud (2012). Muntlig kompetanse. Bergen:
Fagbokforlaget. (Delar av boka på 272s)
Fjørtoft, Henning (2014). Norskdidaktikk. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap 5 «Muntlig kompetanse»)
(22s)

Læringsutbytte 4
Appleyard, John Arthur Frederick (1991). Becoming a reader. The experience of fiction from childhood
to adulthood. Cambridge: Cambridge University Press. (s1-93)
Kittang, Atle (2008). «Litterær kanonisering». I: Sæterbakken, Stig og Janike Kampevold Larsen (red.).
Norsk litterær kanon. Oslo: Cappelen Damm. (s9-23) (13s)
Rødnes, Kari Anne (2014). «Skjønnlitteratur i klasserommet. Skandinavisk forsking og didaktiske
implikasjoner». I Acta Didactica Norge. Vol. 8 Nr. 1 Art. 5 (17 s)
Skatun, A. (2009). Litteraturens nytteverdi. Bergen: Fagbokforlaget. (del 2)
Eit utval litterære tekstar

Læringsutbytte 5
Graham, Steve og Perin, Dolores (2007). Writing Next: Effective strategies to improve writing of
adolescents in middle and high school - A report to Carnegie Corporation of New York. Washington,
D.C.: Alliance for Excellent Education.
Hertzberg, Frøydis (2004). «Hva har skjedd med problembarnet? Grammatikken og norskfaget nok en
gang.» I: Hamre, Pål, Ove Langlo, Odd Monsson og Hilde Osdal (red.) Fag og fagnad. Avdeling
for humanistiske fag, Høgskulen i Volda. (s97-111) (14 s)
Hertzberg, Frøydis og Dysthe, Olga (2012). «Prosesskriving - hvor står vi i dag?» I: Matre, Synnøve,
Dagrun K. Sjøhelle og Randi Solheim (red.). Teorier om tekst i møte med skolens lese- og
Skrivepraksiser. Oslo: Universitetsforlaget. (s254-267)
Magga, Ole Henrik (2002): "Samisk språk - en oversikt". I: Mørck, Endre og Tuomas Magga (red.).
Samiska i ett nytt årtusende, Köpenhamn : Nordiska ministerrådet, s. 9-22. ISBN 92-893-0747Tilgjengeleg på nett:
http://www.sametinget.se/7656
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Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring: «Nasjonale minoriteter» (Nettressurs med opplegg om
nasjonale minoritetar) Tilgjengeleg på nett:
http://www.minstemme.no/faglige-ressurser/nasjonale_minoriteter
Selj, Elisabeth (2008). «Skriving når norsk er andrespråk.» I: Selj, Elisabeth og Else Ryen (2008): Med
språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Oslo: Cappelen Akademisk
Forlag. (28 s)
Solheim, Randi (2011). «Kvifor skriv vi? Og kva brukar vi skrivinga til?» I: Smidt, Jon, Solheim,
Randi, Aasen, Arne Johannes (red.). På sporet av god skriveopplæring. Trondheim:
Tapir akademisk forlag. (s43-52)
Smidt, Jon (2011). «Ti teser om skriving i alle fag». I: Smidt, Jon, Solheim, Randi, Aasen, Arne
Johannes (red.). På sporet av god skriveopplæring. Trondheim: Tapir akademisk forlag. (s 9-41)

Læringsutbytte 6
Hoel, Trude, Rafste, Elisabeth Tallaksen og Sætre, Tove Pemmer (2008). Opplevelse, oppdagelse,
opplysning. Fagbok om skolebibliotek. Oslo: Biblioteksentralen. (Delar av boka)

Læringsutbytte 7
Flatøy, Ingunn (2010). «Den digitale abc-boka – eit kjærkome supplement eller eit tidsfordriv?» I:
Tønnessen, Elise Seip (red). Sammensatte tekster. Barns tekstpraksis. Oslo:
Universitetsforlaget. (19s)
Iversen, Harald M. og Hildegunn Otnes (2009). «Å være digital i norsk». I: Otnes, Hildegunn (red). Å
være digital i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget. (19s)
Mangen, Anne (2014). «Hva er skjermtekster, og hva gjør de med måten vi leser på?» (6 s)
Tilgjengeleg på nett:
http://lesesenteret.uis.no/getfile.php/Lesesenteret/B%C3%B8ker%20og%20hefter/pdf_utgave
r/Kapittel%20%20Lesing%20p%C3%A5%20skjerm/UIS_Lesing_p%C3%A5_skjerm_web_kap_1.pdf
Normann, Anita (2012): «Digitale fortellinger som teksttype og arbeidsform i skolen.» (9 s)
Tilgjengeleg på nett:
http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/Digitale_fortellinger1redigert_bakgrunnsartikkel.pdf
Tønnessen, Elise Seip (red.). (2010). Sammensatte tekster. Barns tekstpraksis. Oslo:
Universitetsforlaget. (Delar av boka)

Læringsutbytte 8
Berge, Kjell Lars, Evensen, Lars Sigfred, Hertzberg, Frøydis, og Vagle, Wenche (red.) (2005).
Ungdommers skrivekompetanse - bind II. Norskeksamen som tekst. Oslo: Universitetsforlaget.
Fjørtoft, Henning (2014). Norskdidaktikk. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap.10: «Vurdering i norskfaget»)
(28s)
Haugaløkken, Ove Kristian, Evensen, Lars Sigfred, Hertzberg, Frøydis og Otnes, Hildegunn (2009).
Tekstvurdering som didaktisk utfordring. Oslo: Universitetsforlaget. (Delar av boka)
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MASx-x Samfunnsfag 3
Kode
MASX-X

Engelsk navn
Social studies 3

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
30

Nivå Masteremne
Kategori
Valgemne i masterstudiet Undervisning og læring i grunnskolen. Videreutdanning for
samfunnsfaglærere.

Semester
1. studieår, høst og vår

Forkunnskaper/opptakskrav
Samfunnsfag 1 og 2 (60 sp)

Læringsutbytte
Etter gjennomført emne skal studentene:








Ha avansert kunnskap om sentrale teorier og begreper innenfor samfunnsfagdisiplinene historie,
geografi og samfunnskunnskap.
Ha oppnådd et høyt refleksjonsnivå når det gjelder vurdering av aktuelle metoder og
arbeidsmåter i samfunnsfagundervisningen i grunnskolen
Ha inngående kunnskap om bruk av utforskende metode i samfunnsfagundervisningen, med vekt
på bruk av kilder og ulike feltarbeidsmetoder
Ha et høyt refleksjonsnivå når det gjelder bruk av IKT generelt i samfunnsfagundervisningen, og
ha inngående kunnskap om hvordan digitale verktøy og hjelpemidler kan brukes i utforskende
undervisning
Ha grundig kunnskap om stedsteori, og kunne anvende stedsbegrepet som overordnet didaktisk
prinsipp i samfunnsfaget i grunnskolen
Ha inngående kunnskap om sentrale teorier om forholdet mellom historisk tid og sted og kunne
anvende dem analytisk og kritisk i arbeidet med samfunnsfaget i grunnskolen
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Innhold/oppbygging
Emnet vil forsøke å forene de ulike vitenskapsfagene som inngår i skolens samfunnsfag gjennom to
ulike innfallsvinkler:
Utforskeren: Hvordan en utforskende arbeidsmåte kan brukes innen ulike fagtilnærminger og på
ulike læringsarenaer.
Sted: Begrepet sted kan ha mange betydninger, fra lokalitet til identitet og relasjoner. Det skal dekke
et lokalt og regionalt fokus, men også brukes som ramme omkring globale studier og sammenligning
mellom ulike steder og kulturer.

Undervisnings- og læringsformer
Emnet er bygd opp rundt samlinger som kombinerer forelesninger, diskusjoner,
seminarpresentasjoner og gruppearbeid. Ei studiesamling i faget vil ha form av en studietur som
legges i tilknytning til ei av de felles studiesamlingene.
I løpet av emnet vil studentene møte varierte og problemorienterte arbeidsformer, ikke minst
knyttet til arbeid med kilder og arbeid i felt. Det vil bli lagt vekt på bruk og vurdering av digitale
verktøy og hjelpemidler. En sentral arbeidsform er skriving av akademiske fagtekster, med tilhørende
studentrespons. Emnet stiller krav om aktiv deltakelse både i eget og medstudenters læringsarbeid,
samt sjølstendig fordypning i pensumlitteraturen.
I løpet av studieåret leverer studentene fem større arbeid i ei arbeidsmappe (se Arbeidskrav
nedenfor). Et av disse arbeidene skal dreie seg om praksis eller det praksisrelaterte opplegget. Et
arbeid skal være knyttet til studieturen. Det blir gitt obligatorisk student- og lærerrespons på
arbeidene, som så blir utvikla videre og mot slutten av studieåret lagt i ei evalueringsmappe for
sluttvurdering.

Praksis
Det er krav om 10 dager veiledet praksis for studenter som tar masterutdanninga som fjerde år av
grunnskolelærerutdanninga. I denne praksisen skal studentene planlegge og gjennomføre et
samfunnsfaglig opplegg basert på utforskende undervisning over 6-8 undervisningstimer. Høgskolen
organiserer praksisplass og praksislærer.
Studenter med fullført praksis i lærerutdanninga gjennomfører undervisningsopplegget som et
praksisrelatert arbeidskrav på egen arbeidsplass eller i en skoleklasse etter avtale med høgskolen.

Arbeidskrav
Studenten skal levere fem faglige arbeider og gi respons på medstudenters innleveringer.
Responsens omfang og form fastlegges av faglærerne.

Sluttvurdering
Sluttvurderinga er todelt:
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MAS3-X-SV-ME: Mappevurdering. De fem obligatoriske arbeidene inngår i ei evalueringsmappe, der
to av arbeidene blir valgt ut til sluttvurdering. Én oppgave blir bestemt av lærestedet, den andre er
sjølvalgt.
Vekting: 60 %
MAS3-X-SV-MU: Muntlig individuell eksamen. Vekting: 40 %

Pensum
Cresswell, Tim: Place – a short introduction. Blackwell, Oxford. 2004
Anniken Førde m.fl.: Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser. Akademika forlag.
Utvalgte artikler.
Martin, Fran: The geographies of difference. Geography. Vol 97. Part 3. 2013
Knut Helle, Finn-Einar Eliassen, Jan Eivind Myhre & Ola Svein Stugu: Norsk byhistorie. Urbanisering
gjennom 1300 år. Pax forlag, Oslo 2006. Innledninga.
Hylland Eriksen, Thomas: Små steder – store spørsmål. Universitetsforlaget, 2010. Kapittel 19.
Kvande, Lise & Nils Naastad: Hva skal vi med historie? Historiedidaktikk i teori og praksis.
Universitetsforlaget, 2013. Utdrag.
Lambert, David & John Morgan: Teaching Geography 11-18. A Conceptual Approach. Open University
Press. 2010
Claudia Lenz & Trond Risto Nilssen (red.): Fortiden i nåtiden. Universitetsforlaget, 2011. Utdrag.
Roberts, Margareth: Geography Through Enquiry. Geographical Association, Sheffield. 2013
Schiller, Nina Glick: Transnationality, Migration, and Cities, Academia.edu, 2012
(http://www.academia.edu/3529566/Transnationality_Migration_and_Cities)
Knut Sprauten (red.): Sted, tilhørighet og historisk forskning. Lokalhistoriens form og funksjon i det
21. århundre. Norsk Lokalhistorisk institutt, Oslo 2007. Utdrag.
Aud Mikkelsen Tretvik: «Grenda blir global. Om det globale i det lokale og det lokale i det globale». I
Heimen bind 48, 2011.
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MASx-xxx Mangfold og danning (profesjonsemne 2)
Kode
MASx-xxx
Norsk navn
Mangfold og danning
Engelsk navn
Diversity and Education
Undervisningsspråk
Norsk
Studiepoeng
15
Nivå
Masteremne
Kategori
Obligatorisk emne i masterstudiet Undervisning og læring i grunnskolen
Semester
2. studieår, høst

Forkunnskaper/opptakskrav
Ingen utover de som følger av opptak

Læringsutbytte
Etter avsluttet emne skal studenten:





Ha god innsikt i danningens historie og dens betydning for utvikling av demokrati, vitenskap,
samfunn og kultur
Ha inngående kunnskap om egen personlighetsutvikling og etiske verdier og at en selv alltid
står i gjensidig relasjon til medmennesker, samfunnet og naturen
Ha inngående kunnskap om hvordan et bærekraftig samfunn kan utvikles og høy grad av
bevissthet om nødvendigheten av utdanning for bærekraftig utvikling
Ha inngående kunnskap om sentrale teorier og prinsipper for opplæring til demokrati og
medborgerskap, og kunne anvende kunnskapen i planlegging, gjennomføring og vurdering av
undervisning om og til demokrati
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Ha høy bevissthet om hvordan samfunnets mangfold og danningsidealer er blitt skapt og
endret gjennom historiske prosesser
Ha avansert kunnskap om det kulturelle mangfoldet i norsk skole i dag og kunne møte barn
og unge på en måte som fremmer demokrati, anerkjennelse, likeverd og rettigheter for alle i
et flerkulturelt samfunn
Ha inngående kunnskap om sørsamene som urfolk, i lokalt og globalt perspektiv, med vekt på
språk, kultur, samfunn og historie, og kunne anvende kunnskapen analytisk og kritisk i
undervisningsarbeidet i grunnskolen

Innhold/oppbygging
Emnet består av fire ulike komponenter:





Demokrati og danning
Bærekraftig samfunn
Interkulturell kompetanse i den flerkulturelle skolen
Sørsamisk språk og kultur

Undervisnings- og læringsformer
Emnet er bygd opp rundt samlinger som kombinerer forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og
presentasjoner. Mellom samlingene er det nettbasert undervisning som inneholder, forelesninger og
oppgavearbeid.

Arbeidskrav



én skriftlig individuell oppgave (8–10 sider)
én gruppeoppgave (5 sider) med muntlig framlegging

Sluttvurdering
Muntlig, individuell eksamen knyttet til individuelt arbeidskrav.
Ved sensur benyttes karakterskalaen A–F.

Pensum
Asdal, Kristin, Politikkens natur – naturens politikk, Universitetsforlaget, Oslo, 2011. (Utdrag)
Aune, Margrethe og Sørensen, Knut H. (red.), Mellom klima og komfort: Utfordringer for en
bærekraftig energiutvikling, Tapir, Trondheim, 2007. (Utdrag)
Bangstad, Sindre og Døving, Cora Alexa, Kva er rasisme, Universitetsforlaget, Oslo, 2015.
(Utdrag)
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Birkeland, Inger: Kulturelle hjørnesteiner. Teoretiske og didaktiske perspektiver på
klimaomstilling. Cappelen Damm, Oslo. 2014. Utdrag
Benjaminsen, Tor A. & Hanne Svarstad: Politisk økologi: Miljø, mennesker og makt.
Universitetsforlaget, Oslo. 2010. Utdrag
Braseth, Leif, Samer sør for midnattssola: Sørsamenes historie, kultur og levemåte,
Fagbokforlaget, 2014. (Utdrag)
Hagtvet, Bernt, Ognjenovic, Gorana (red.) Dannelse: tenkning, modning, refleksjon.
Akademika, Oslo, 2012 (Utdrag)
Ibsen, Hilde, Menneskets fotavtrykk: En økologisk verdenshistorie, Tano Aschehoug, 1997
Kjølsvik, Idar, Danning for liten og stor. Helse-Frelse, Levanger, 2014. (Utdrag)
Mårald, Erland og Nordlund, Christer (red.), Värna, vårda, värdera. Miljøhistoriska aspekter
och aspekter på miljøhistoria, Institutionen för historiska studier, Umeå Universitet,
20??, Umeå. (Utdrag)
NOU 2004: 28. Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold.
Solhaug, Trond m.fl. (red.), Skolen, nasjonen og medborgaren. Tapir Akademisk forlag,
Trondheim, 2012 (Utdrag)
Syse, Henrik, Papineau, David, Filosofi for vår tid: Verden, Kropp og sjel, Kunnskap, tro, etikk
og estetikk, samfunn. Cappelen Damm, Oslo, 2009 (Utdrag)
Westrheim, Karianne og Tolo, Astrid, Kompetanse for mangfold: Om skolens utfordringer i
det flerkulturelle Norge, Fagbokforlaget, 2014. (Utdrag)
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MAxx-xxx Masteroppgave i undervisning og læring i grunnskolen
Kode
MAS3-307

Norsk namn
Masteroppgave i undervisning og læring i grunnskolen

Engelsk navn
Master's Thesis in Teaching and Learning in Primary and Lower Secondary Education

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
30

Nivå
Masteremne

Kategori
Obligatorisk emne i masterstudiet Undervisning og læring i grunnskolen

Semester
2. studieår, vår

Forkunnskapar/opptakskrav
Gjennomført alle emner i 1. studieår i masterstudiet Undervisning og læring i grunnskolen

Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten







ha inngående kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder i det pedagogiske fagfeltet
kunne analysere problemstillinger innen undervisning og læring slik at egen problemstilling er
kontekstualisert og tematisert
kunne kommunisere om hva det vil si å analysere og forholde seg kritisk til ulike
informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnement
kunne gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd
med gjeldende forskningsetiske normer
kunne kommunisere om temaet for oppgaven sin både med spesialister og til elever,
foreldre og folkevalgte
kunne bidra til nytenking og innovasjon i skole og undervisning

Innhold/oppbygging
Masteroppgavens problemstilling skal ha utgangspunkt i undervisning og læring i grunnskolen og
studentens fordypningsfag. Oppgaven har som mål å gi studenten rom til en systematisk
gjennomarbeidelse av den valgte problemstillingen, slik at studenten får innsikt i hva vitenskapelig
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virksomhet går ut på. Studenten skal også få gjøre egne erfaringer i utfordringene med å gjennomføre
et vitenskapelig arbeid. Oppgaven innebærer selvstendig arbeid der det blir gitt individuell veiledning.

Undervisnings- og læringsformer
Studenten skal utarbeide en prosjektplan som skal godkjennes før arbeidet med selve
masteroppgaven begynner. Studenten får i denne sammenhengen veiledning i nødvendig avgrensing
av oppgaven. Undervisningen i selve masteroppgaven skjer hovedsakelig med individuell veileder,
men studentene skal også legge fram og drøfte tema fra masteroppgaven med medstudentene.

Arbeidskrav
Vårsemesteret, 2. studieår: Muntlig presentasjon av mastergradsprosjektet for veileder,
medstudenter og andre interesserte eller presentasjon av mastergradsprosjektet ved International
Students’ Research Conference ved Universitetet i Latvia, Riga (eller tilsvarende konferanser i samråd
med veileder og studieledelse ved HiNTs avdeling for lærerutdanning).

Sluttvurdering
MAS3-307-MA: Individuell masteroppgave, med muntlig presentasjon og drøfting av oppgaven.
Gradert karakter A–F.
For å kunne gå opp til muntlig eksamen må den skriftlige masteroppgaven være bestått, altså
vurdert til minimum karakteren E. Etter at minstekravet til godkjennelse av den skriftlige
oppgaven er innfridd, blir endelig karakter fastsatt på grunnlag av en helhetsvurdering av den
skriftlige oppgaven og det muntlige forsvaret av denne.
Dersom masteroppgaven blir vurdert til ikke bestått, må studenten levere på nytt med godkjent
resultat før muntlig forsvar kan gjennomføres.
Samlet tid for den muntlige delen er ca. én time. Studenten skal etter eksaminasjonen få en
muntlig begrunnelse for karakteren.
Eksamenskommisjonen skal bestå av to personer, én intern og én ekstern sensor.

Pensum
Ikke eget pensum. Studentene legger selv opp litteratur gjennom arbeidet med oppgaven.
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82/15 (V) Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

15/01975-1
Egil Solli

Saksgang
1 IDF-utvalget sentralt
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
07.12.2015
10.12.2015

Saknr
82/15

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag godkjenner studieplan for
«Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium» med oppstart høsten 2016.
2. Det forutsettes at studiet finansieres innenfor Lærerutdanningens egen
budsjettramme.
Sammendrag
Idrettsstudiene på Levanger og i Meråker er av våre mest populære studium.
Bachelorstudiet vil ha en tydelig profil mot ulike trener- og veilederroller i idrett og
idrettsrelaterte arbeidsområder innenfor oppvekst, skole/utdanning, helse, idrett og
kultur. I tillegg er det et tydelig og godt faglig grunnlag for videre studier på master i
kroppsøvings- og idrettsvitenskap.
Første år i studiet er en basis/breddeinnføring i de fagområder som inngår i et
idrettsperspektiv. Høstsemester andre studieår har fysisk aktivitet og folkehelse som
hovedfokus mens vårsemester andre studier gir en dypere innføring i utvalgte idretter
og trenerrollen..
Høstsemester tredje studieår har fokus på ferdighetsutvikling og måling/testing av
ferdigheter for ulike grupper og med ulike målsettinger. Siste semester er knyttet til
arbeid med forskningsmetode og bacheloroppgave.
Studiet vil ikke medføre ekstra kostnader.

Vedlegg:
Studieplan for Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium

Bente Aina Ingebrigtsen
Konstituert rektor
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Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium
Sports Science, bachelor programme
Fakta

Dato for godkjenning: xx.xx.2015 Dekan, LÆR
Gjelder for studenter tatt opp studieåret: 2016/2017
Studiepoeng: 180

Innledning

Studiet i idrettsvitenskap gir en sterk faglig og praktisk handlingskompetanse for å arbeide med idrett
i ulike roller. Å utvikle et kritisk analytisk perspektiv i forhold til idrett vil være sentralt.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Det kreves godkjent politiattest

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten:
Har inngående idrettspedagogiske og faglige kunnskaper innenfor fagområdet.
Har kunnskap om idretten som organisasjon og idretten som kultur- og forskningsområde.
Har bred kunnskap om gruppeledelse, læringsmiljø og utvikling av gode relasjoner til og mellom
utøvere.
Har bred kunnskap om arbeidsmetoder, læringsstrategier, læringsressurser og ulike læringsarenaer
og om sammenhengen mellom mål, innhold, arbeidsmåter, rammebetingelser og evaluering av
trening og ledelse i idrett.
Har kunnskap om individuell og lagbasert evaluering av prestasjoner i idrett.
Har kunnskap om nasjonal og internasjonal forskning med relevans for idrett.
FERDIGHETER
Studenten:
Kan, med utgangspunkt i styringsdokumenter og forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, planlegge,
gjennomføre og analysere over trening, alene og i samarbeid med andre.
Kan identifisere og arbeide systematisk med ferdigheter nødvendige for prestasjonsutvikling i idrett.
Kan motivere og veilede utøvere, og tilpasse trening til utøvernes evner og anlegg, interesser og
sosiale og kulturelle bakgrunn.
Kan vurdere utøveres utvikling i forhold til målsettinger, gi utviklingsfremmende tilbakemeldinger og
bidra til at utøvere kan evaluere egen utvikling.
Kan finne, vurdere, bruke og henvise til relevant forsknings- og utviklingsarbeid og annet aktuelt
fagstoff, og framstille dette slik at det kan belyse en problemstilling.
GENERELL KOMPETANSE
Studenten:
Har innsikt i relevante fag- og etiske problemstillinger, og kan bidra i et profesjonelt fellesskap og til
utvikling av idretten.
Kan inspirere til og legge til rette for entrepenørskap, nytenking og innovasjon i idretten.
Kan bidra til et godt samarbeid mellom idrettslag og hjem og sammen med foresatte identifisere
behov hos utøverne og iverksette nødvendige tiltak.
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Kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og
dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Arbeids- lærings- og vurderingsformer

Studiet foregår på ulike læringsarenaer ved høgskolen og i idretten. Det legges vekt på aktivt og
integrert bruk av disse. Det forventes at studenten bidrar aktivt gjennom deltakelse, samarbeid og
interesse til et godt læringsmiljø. Egenstudier, arbeid i gruppe, deltakelse i seminarer og kollokvier vil
være studenthverdagen og det forventes og stilles krav om frammøte og aktiv deltakelse.
Hvert emne har avsluttende vurdering. Emnebeskrivelsene gir detaljert informasjon.

Tekniske og andre forutsetninger

Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i
studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som standard tilbehør. Studentene må selv dekke
kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

Internasjonalisering

Ett eller to semester av studiet kan tas hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet.

Kvalifikasjon/vitnemål

Ved fullført studium tildeles graden: Bachelor i idrettsvitenskap. Utdanninga gir gode kvalifikasjoner
for trenerarbeid og annet arbeid relatert til idrett, fysisk aktivitet og folkehelse.

Studieevaluering

Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen
gjennomføres av ekstern sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet
sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av
studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart),
midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder.
Studieevalueringene er et sentralt grunnlag i utvikling av studiet generelt og studiekvaliteten spesielt.

Kostnader

Studiet medfører følgende spesielle kostnader:
Deltakelse i ekskursjoner, totalt ca 8-10000 kroner.
Transportkostnader når undervisning skjer ved idrettsanlegg utenfor campus.
Studentene må ha nødvendig utstyr for å delta i de idretter og aktiviteter som inngår i studiet.
Det er også nødvendig med sykkel.

Studiemodell

Studiets emnebeskrivelser vedtas og publiseres for ett år av gangen. Endringer i studiemodellen kan
forekomme.
Emne
SP
2016 2017 2017 2018 2018 2019
Høst Vår
Høst Vår
Høst Vår
IVB 110
15
15
IVB 120
15
15
IVB 130
15
15
IVB 140
15
15
IVB 210, (KFL 210)
15
15
IVB 220, (KFL 220)
15
15
IVB 230
15
15
IVB 240
15
15
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IVB 310, (KFL 310)
IVB 320, (KFL 320)
IVB 330
IVB 340

15
15
15
15

15
15

15
15

Emnebeskrivelser

IVB 110, Praktisk kunnskap om idrett
Practical knowledge about sports
Fakta

Omfang: 15 studiepoeng
Varighet: 1 semester
Undervisningssemester: Høst
Studienivå: 1.syklus (bachelor)
Undervisningsspråk: Norsk
Organisasjonstilhørighet: Kroppsøving
Emneansvarlig:
Studieplan: Kull 2016/2017

Emneinnhold

Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på utvikling av egen ferdighet og kunnskap i utvalgte idretter.

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Har kunnskap om idrettenes teori og basisferdigheter.
FERDIGHET
Kan vise egenferdighet i utvalgte idretter.
GENERELL KOMPETANSE
Har evne til å analysere idrett ut fra perspektiv i fysiologi, anatomi, treningslære og bevegelseslære

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Med utgangspunkt i teori og praksis skal studentene gjennom undervisning, veiledning og
egentrening oppnå de læringsutbytter som er satt for emnet. Det vil være obligatorisk deltakelse ved
studentpresentasjoner og eksamener, og ved bestemte undervisningsøkter. Emnets arbeidsplan
definerer dette nærmere.

Kostnader

Se studieplan

Obligatoriske arbeidskrav
Obligatoriske arbeidskrav

Antall

Oppmøte til undervisning
Kommentar

Godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen
Godkjent egenferdighet i utvalgte idretter
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen

Annet – spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar
Oppgave(r)
Kommentar

Antall godkjente

Obligatorisk tilstedeværelse

Godkjente skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan
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Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen

Vurdering
Vurdering

Vurderingstype

Praktisk eksamen 1

Individuell
A-F
50%
Nei
Individuell praktisk eksamen i idrett
Ekstern sensur hvert 5.år, første gang 2021
Individuell
A-F
50%
Nei
Individuell praktisk eksamen i idrett
Ekstern sensur hvert 5.år, første gang 2021
Endelig karakter settes når begge eksamenskomponenter er bestått

Praktisk eksamen 2
Kommentar

Varighet Karakterskala

Andel

Justerende muntlig Hjelpemidler

Pensum

Pensumlitteratur

IVB 120, Naturvitenskapelige emner i idrett
Natural sciences in sports
Fakta

Omfang: 15 studiepoeng
Varighet: 1 semester
Undervisningssemester: Høst
Studienivå: 1.syklus (bachelor)
Undervisningsspråk: Norsk
Organisasjonstilhørighet: Kroppsøving
Emneansvarlig:
Studieplan: Kull 2016/2017

Emneinnhold

Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på utvikling av egen kunnskap i anatomi, bevegelseslære og
biomekanikk, idrettsfysiologi og treningslære.

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Har kunnskap om sentrale forhold i anatomi, bevegelseslære og biomekanikk, idrettsfysiologi og
treningslære som er av betydning for fysisk aktivitet og idrettsutførelse.
FERDIGHET
Kan anvende sentrale forhold i anatomi, bevegelseslære og biomekanikk, idrettsfysiologi og
treningslære for analyse og fortåelse av teknikk og prestasjon i idrett.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Med utgangspunkt i teori skal studentene gjennom undervisning, veiledning og egentrening oppnå
de læringsutbytter som er satt for emnet. Det vil være obligatorisk deltakelse ved
studentpresentasjoner og eksamener, og ved bestemte undervisningsøkter. Emnets arbeidsplan
definerer dette nærmere.

Kostnader

Se studieplan

199

Obligatoriske arbeidskrav
Obligatoriske arbeidskrav

Antall

Oppmøte til undervisning
Kommentar

Godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen

Oppgave(r)
Kommentar

Godkjente skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen

Vurdering

Antall godkjente

Vurdering

Vurderingstype

Skriftlig eksamen 1

Individuell
4 timer A-F
50%
Nei
Individuell praktisk eksamen i idrett
Ekstern sensur hvert 5.år, første gang 2020
Individuell
4 timer A-F
50%
Nei
Individuell praktisk eksamen i idrett
Ekstern sensur hvert 5.år, første gang 2020
Endelig karakter settes når begge eksamenskomponenter er bestått

Praktisk eksamen 2
Kommentar

Varighet Karakterskala

Andel

Obligatorisk tilstedeværelse

Justerende muntlig Hjelpemidler

Pensum

Pensumlitteratur

IVB 130, Praktisk kunnskap om idrett 2
Practical knowledge about sports 2
Fakta

Omfang: 15 studiepoeng
Varighet: 1 semester
Undervisningssemester: Vår
Studienivå: 1.syklus (bachelor)
Undervisningsspråk: Norsk
Organisasjonstilhørighet: Kroppsøving
Emneansvarlig:
Studieplan: Kull 2016/2017

Emneinnhold

Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på utvikling av egen ferdighet og kunnskap i utvalgte idretter.

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Har kunnskap om idrettenes teori, og basisferdigheter.
FERDIGHET
Kan vise egenferdighet i utvalgte idretter.
GENERELL KOMPETANSE
Har evne til å analysere idrett ut fra perspektiv i fysiologi, treningslære og bevegelseslære

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Med utgangspunkt i teori og praksis skal studentene gjennom undervisning, veiledning og
egentrening oppnå de læringsutbytter som er satt for emnet. Det vil være obligatorisk deltakelse ved
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studentpresentasjoner og eksamener, og ved bestemte undervisningsøkter. Emnets arbeidsplan
definerer dette nærmere.

Kostnader

Se studieplan

Obligatoriske arbeidskrav
Obligatoriske arbeidskrav

Antall

Oppmøte til undervisning
Kommentar

Godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen
Godkjent egenferdighet i utvalgte idretter
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen

Annet – spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar
Oppgave(r)
Kommentar

Vurdering

Antall godkjente

Obligatorisk tilstedeværelse

Godkjente skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen

Vurdering

Vurderingstype

Praktisk eksamen 1

Individuell
A-F
50%
Nei
Individuell praktisk eksamen i idrett
Ekstern sensur hvert 5.år, første gang 2019
Individuell
A-F
50%
Nei
Individuell praktisk eksamen i idrett
Ekstern sensur hvert 5.år, første gang 2019
Endelig karakter settes når begge eksamenskomponenter er bestått

Praktisk eksamen 2
Kommentar

Varighet Karakterskala

Andel

Justerende muntlig Hjelpemidler

Pensum

Pensumlitteratur

IVB 140, Samfunnsvitenskapelige emner i idrett
Behavioral sciences in sports
Fakta

Omfang: 15 studiepoeng
Varighet: 1 semester
Undervisningssemester: Vår
Studienivå: 1.syklus (bachelor)
Undervisningsspråk: Norsk
Organisasjonstilhørighet: Kroppsøving
Emneansvarlig:
Studieplan: Kull 2016/2017

Emneinnhold

Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på utvikling av egen kunnskap i idrettspsykologi, sosiologi og
idrettspedagogikk
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Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Har kunnskap om sentrale forhold i idrettspsykologi, sosiologi og idrettspedagogikk som er av
betydning for fysisk aktivitet og idrett.
FERDIGHET
Kan anvende sentrale forhold i idrettspsykologi, sosiologi og idrettspedagogikk for å få forståelse for
utvikling av fysisk aktivitet og idrett.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Med utgangspunkt i teori skal studentene gjennom undervisning, veiledning og egentrening oppnå
de læringsutbytter som er satt for emnet. Det vil være obligatorisk deltakelse ved
studentpresentasjoner og eksamener, og ved bestemte undervisningsøkter. Emnets arbeidsplan
definerer dette nærmere.

Kostnader

Se studieplan

Obligatoriske arbeidskrav
Obligatoriske arbeidskrav

Antall

Oppmøte til undervisning
Kommentar

Godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen

Oppgave(r)
Kommentar

Godkjente skriftlige arbeider og muntlige/praktiske presentasjoner
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen

Vurdering

Antall godkjente

Vurdering

Vurderingstype

Hjemmeeksamen

Individuell
5 dager A-F
100%
Ekstern sensur hvert 5.år, første gang 2018

Varighet Karakterskala

Andel

Obligatorisk tilstedeværelse

Justerende muntlig Hjelpemidler

Nei

Pensum

Pensumlitteratur

IVB 210, Fysisk aktivitet som helsefremmende virksomhet
PHYSICAL ACTIVITY IN A HEALTH PERSPECTIVE
Fakta

Omfang: 15 studiepoeng
Varighet: 1 semester
Undervisningssemester: Høst
Studienivå: 1.syklus (bachelor)
Undervisningsspråk: Norsk
Organisasjonstilhørighet: Kroppsøving
Emneansvarlig:
Studieplan: Kull 2016/2017

Emneinnhold

Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på å utvikle kunnskap og ferdighet innenfor idrett og fysisk
aktivitet i et folkehelseperspektiv. Gjennom arbeid med teori og utvalgte aktiviteter skal studentene
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utvikle sine kunnskaper og ferdigheter slik at de kan gi hver enkelt utøver en tilpasset opplæring som
fremmer bevegelsesglede.

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Har kunnskap om et utvalg idretter som virkemiddel for tilpasset opplæring.
Kan analysere og vurdere utøveres ulike forutsetninger i idrett og bruke dette som grunnlag for
tilpasset opplæring i idrett.
Har kunnskap om leik, idrett, dans, friluftsliv og annen fysisk aktivitet i ulike kulturer og i et
folkehelseperspektiv.
FERDIGHET
Kan vurdere utøveres bevegelsesmønster og forutsetninger som grunnlag for tilpasset opplæring i et
breddeperspektiv.
Har faglig grunnlag for veiledning innen trening for utøvere med ulike forutsetninger.
GENERELL KOMPETANSE
Har kunnskap om fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv.
Kan reflektere omkring idrett som del av norsk kultur og i et flerkulturelt og internasjonalt perspektiv.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Med utgangspunkt i teori og praksis skal studentene gjennom undervisning, veiledning og
egentrening oppnå de læringsutbytter som er satt for emnet. Det vil være obligatorisk deltakelse ved
studentpresentasjoner og eksamener, og ved bestemte undervisningsøkter. Emnets arbeidsplan
definerer dette nærmere.

Kostnader

Se studieplan

Obligatoriske arbeidskrav
Obligatoriske arbeidskrav

Antall

Antall godkjente

Obligatorisk tilstedeværelse

Oppmøte til undervisning
Godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning.
Kommentar

Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan.
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Godkjent egenferdighet i utvalgte aktiviteter.
Kommentar

Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan.
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Oppgave(r)
Godkjente skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner.
Kommentar

Vurdering
Vurdering

Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan.
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Vurderingstype

Hjemmeeksamen Individuell
Kommentar

Pensum

3 dager

Varighet Karakterskala

A-F

100%

Andel

Nei

Ekstern sensur hvert 5. år, første gang høsten 2016.

Justerende muntlig Hjelpemidler
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Pensumlitteratur

IVB 220, Tilrettelegging for fysisk aktivitet i et helseperspektiv
PLANNING PHYSICAL ACTIVITY IN A HEALTH PERSPECTIVE
Fakta

Omfang: 15 studiepoeng
Varighet: 1 semester
Undervisningssemester: Høst
Studienivå: 1.syklus (bachelor)
Undervisningsspråk: Norsk
Organisasjonstilhørighet: Kroppsøving
Emneansvarlig:
Studieplan: Kull 2016/2017

Emneinnhold

Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på å utvikle kunnskap og ferdighet i tilrettelegging og ledelse av
fysisk aktivitet i et helseperspektiv. Gjennom arbeid med teoristoff fra basisfagene og utvalgte
aktiviteter skal studentene utvikle kunnskap om, refleksjon og kritisk analyse av tilpasset opplæring i
forhold til ledelse av læringsarbeid.

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten
kan integrere kunnskap fra basisfag og aktivitetslære for å begrunne egne valg i formidling av leik,
idrett og dans
kan integrere praktisk-metodiske kunnskaper og ferdigheter fra aktivitetslære med basisfag for å
oppnå en helhetlig forståelse for hvordan kroppen fungerer
FERDIGHET
Studenten
kan anvende kunnskap innen basisfag og aktivitetslære i arbeidet med å legge til rette for og lede
læringsarbeid innen idrettsfag
GENERELL KOMPETANSE
Studenten
kan legge til rette for helsefremmende opplæring og vurdere verdien av kroppsøving og idrett i et
folkehelseperspektiv
kan anvende strategier som fremmer sosialisering i retning av en bevegelsesaktiv livsstil for alle
grupper barn, unge og voksne

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Med utgangspunkt i teori og praksis skal studentene gjennom undervisning, veiledning, egentrening
og arbeid i ulike grupper oppnå de læringsutbytter som er satt for emnet. Det vil være obligatorisk
deltakelse ved studentpresentasjoner og eksamener, og ved bestemte undervisningsøkter. Emnets
arbeidsplan definerer dette nærmere.

Kostnader

Se studieplan

Obligatoriske arbeidskrav
Obligatoriske arbeidskrav

Oppmøte til undervisning

Antall

Antall godkjente

Obligatorisk tilstedeværelse
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Godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning.
Kommentar

Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan.
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Godkjent egenferdighet i utvalgte aktiviteter.
Kommentar

Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan.
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Oppgave(r)
Godkjente skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner.
Kommentar

Vurdering
Vurdering

Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan.
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Vurderingstype

Varighet Karakterskala

Andel

Justerende muntlig Hjelpemidler

Praktisk / muntlig eksamen Individuell
A-F
100%
Ja
Praktisk eksamen med korrigerende muntlig høring.
Kommentar
Ekstern sensur hvert 5. år, første gang høsten 2015.

Pensum

Pensumlitteratur

IVB 230, Fordypning i praktisk idrett
Sports specialization
Fakta

Omfang: 15 studiepoeng
Varighet: 1 semester
Undervisningssemester: Vår
Studienivå: 1.syklus (bachelor)
Undervisningsspråk: Norsk
Organisasjonstilhørighet: Kroppsøving
Emneansvarlig:
Studieplan: Kull 2016/2017

Emneinnhold

Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på utvikling av egen ferdighet, kunnskap om analyse av, og
formidling av en utvalgt idrett.

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Har dyp kunnskap om idrettens teori. Ha kunnskap om avgjørende ferdigheter og kunnskap om
analyse av idretten.
FERDIGHET
Kan vise høy egenferdighet i utvalgt idrett.
GENERELL KOMPETANSE
Har evne til å analysere utvalgt idrett ut fra naturvitenskapelige emner i idrett
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Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Med utgangspunkt i teori og praksis skal studentene gjennom undervisning, veiledning og
egentrening oppnå de læringsutbytter som er satt for emnet. Det vil være obligatorisk deltakelse ved
studentpresentasjoner og eksamener, og ved bestemte undervisningsøkter. Emnets arbeidsplan
definerer dette nærmere.

Kostnader

Se studieplan

Obligatoriske arbeidskrav
Obligatoriske arbeidskrav

Antall

Oppmøte til undervisning
Kommentar

Godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen
Godkjent egenferdighet i utvalgt idrett
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen

Annet – spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar
Oppgave(r)
Kommentar

Vurdering

Antall godkjente

Obligatorisk tilstedeværelse

Godkjente skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen

Vurdering

Vurderingstype

Skriftlig eksamen

Individuell

Varighet Karakterskala

Andel

Justerende muntlig Hjelpemidler

A-F

100%

Nei

Pensum

Pensumlitteratur

IVB 240, Treneren i idrett
The coach in sport
Fakta

Omfang: 15 studiepoeng
Varighet: 1 semester
Undervisningssemester: Vår
Studienivå: 1.syklus (bachelor)
Undervisningsspråk: Norsk
Organisasjonstilhørighet: Kroppsøving
Emneansvarlig:
Studieplan: Kull 2016/2017

Emneinnhold

Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på utvikling av egen ferdighet og kunnskap som trener i utvalgt
idrett.

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Har kunnskap om sentrale teorier innenfor samfunnsvitenskapelige emner i utvalgt idrett.
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FERDIGHET
Kan planlegge, gjennomføre og evaluere trening på høyt nivå i utvalgt idrett.
Kunne tilrettelegge og vurdere treningssituasjoner med sikte på deltakernes læringsutbytte i vid
forstand. Kunne formidle avgjørende ferdigheter i utvalgt idrett.
Kunne individualisere lærings- og treningssituasjoner med utgangspunkt i deltakernes nivå og
bakgrunn
Være kjent med og kunne anvende ulike former for veiledning i sin trenerpraksis
Ha evne til å reflektere over egne verdier, idrettens verdier og mulige dilemmaer i coachingprosessen
GENERELL KOMPETANSE
Har evne til å analysere trenerrollen i utvalgt idrett ut fra teoretiske perspektiv i
samfunnsvitenskapelige emner i idrett

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Med utgangspunkt i teori og praksis skal studentene gjennom undervisning, veiledning og
egentrening oppnå de læringsutbytter som er satt for emnet. Det vil være obligatorisk deltakelse ved
studentpresentasjoner og eksamener, og ved bestemte undervisningsøkter. Emnets arbeidsplan
definerer dette nærmere.

Kostnader

Se studieplan

Obligatoriske arbeidskrav
Obligatoriske arbeidskrav

Antall

Oppmøte til undervisning
Kommentar

Godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen

Oppgave(r)
Kommentar

Godkjente skriftlige arbeider og muntlige/praktiske presentasjoner
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen

Vurdering

Antall godkjente

Vurdering

Vurderingstype

Praktisk eksamen

Individuell
1 dag A-F
100%
Ekstern sensur hvert 5.år, første gang 2018

Varighet Karakterskala

Andel

Obligatorisk tilstedeværelse

Justerende muntlig Hjelpemidler

Nei

Pensum

Pensumlitteratur

IVB 310, Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett og fysisk aktivitet
Performance and skill development in sports and physical activity
Fakta

Omfang: 15 studiepoeng
Varighet: 1 semester
Undervisningssemester: Høst
Studienivå: 1.syklus (bachelor)
Undervisningsspråk: Norsk
Organisasjonstilhørighet: Kroppsøving
Emneansvarlig:
Studieplan: Kull 2016/2017
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Emneinnhold
Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Kunne anvende og reflektere over sentrale teorier innenfor naturvitenskapelige og
samfunnsvitenskapelige emner som har innflytelse på prestasjon i idrett og fysisk aktivitet.
FERDIGHET
Kan analysere og forstå krav i ulike idretter på høyt nivå i idrett med utgangspunkt i teori.
GENERELL KOMPETANSE
Har evne til å analysere og forstå ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett ut fra teorier innen
naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige teorier.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter
Kostnader
Se studieplan

Obligatoriske arbeidskrav
Obligatoriske arbeidskrav

Antall

Antall godkjente

Obligatorisk tilstedeværelse

Godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning
Kommentar
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen

Vurdering
Vurdering

Vurderingstype

Skriftlig hjemmeeksamen Individuell

Varighet Karakterskala

Andel

Justerende muntlig Hjelpemidler

A-F

100%

Nei

Pensum

Pensumlitteratur

IVB 320, Testing i idrett og fysisk aktivitet
Testing in Sports and Physical activity
Fakta

Omfang: 15 studiepoeng
Varighet: 1 semester
Undervisningssemester: Høst
Studienivå: 1.syklus (bachelor)
Undervisningsspråk: Norsk
Organisasjonstilhørighet: Kroppsøving
Emneansvarlig:
Studieplan: Kull 2016/2017

Emneinnhold
Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Kunnskap om forskjellige tester og anvendelsesområder i idrett og fysisk aktivitet
FERDIGHET
Kan analysere og forstå forskjellige tester i idrett ved hjelp av teori, og kunne gjennomføre
forskjellige tester som er aktuelt i idrett og fysisk aktivitet.
GENERELL KOMPETANSE
Har evne til å analysere og forstå ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett ut fra naturvitenskapelige
og samfunnsvitenskapelige teorier.
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Arbeidsformer og læringsaktiviteter
Kostnader
Se studieplan

Obligatoriske arbeidskrav
Obligatoriske arbeidskrav

Antall

Antall godkjente

Obligatorisk tilstedeværelse

Godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning
Kommentar
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen

Vurdering
Vurdering

Vurderingstype

Varighet Karakterskala

Andel

Justerende muntlig Hjelpemidler

A-F

100%

Nei

Skriftlig hjemmeeksamen Individuell

Pensum

Pensumlitteratur

IVB 330, Forskningsmetode og statistikk
Research Methods and statistics
Fakta

Omfang: 15 studiepoeng
Varighet: 1 semester
Undervisningssemester: Vår
Studienivå: 1.syklus (bachelor)
Undervisningsspråk: Norsk
Organisasjonstilhørighet: Kroppsøving
Emneansvarlig:
Studieplan: Kull 2016/2017

Emneinnhold
Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Om aktuelle metoder for forskning i idrett
Om grunnleggende forståelse av statistiske metoder til bruk i FOU arbeider
FERDIGHET
Kan utvikle problemstilling og metode
Kunne forstå hvordan man utfører en måling, og beherske begreper som måle nivå, råskårer og
standardskårer og standard avvik.
Kunne foreta enkle statistiske beregninger.
Kunne sammenfatte og presentere resultatene av analysene.
Kjennskap til ulike metoder innen kvalitativ og kvantitativ forskning i idrettsvitenskap

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Det vil veksle mellom forelesninger, analyse gjennom selvstendig arbeid, arbeid i grupper,
diskusjoner og presentasjoner.
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Kostnader

Se studieplan

Obligatoriske arbeidskrav
Obligatoriske arbeidskrav

Antall

Oppmøte til undervisning
Kommentar

Godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen

Oppgave(r)
Kommentar

Godkjente skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner
Arbeidskravet er nærmere beskrevet i emnets arbeidsplan
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen

Vurdering
Vurdering

Vurderingstype

Muntlig eksamen-presentasjon

Antall godkjente

Obligatorisk tilstedeværelse

Varighet Karakterskala

Andel

Justerende muntlig Hjelpemidler

30 min A-F

100%

Nei

Pensum

Pensumlitteratur

IVB 340, Bacheloroppgave
Bachelor thesis
Fakta

Omfang: 15 studiepoeng
Varighet: 1 semester
Undervisningssemester: Vår
Studienivå: 1.syklus (bachelor)
Undervisningsspråk: Norsk
Organisasjonstilhørighet: Kroppsøving
Emneansvarlig:
Studieplan: Kull 2016/2017

Emneinnhold
Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten
Har kunnskap og innsikt i utviklingsarbeid og forskning innenfor idrett
FERDIGHET
Studenten Kunne gjennomføre et vitenskapelig prosjekt med utarbeiding av problemstilling,
planlegging, datainnsamling og presentasjon (muntlig og skriftlig).
Kunne benytte enten litteraturstudier, et praktisk-pedagogisk opplegg, eksperimentelle studier,
spørreskjemaundersøkelser for å svare på en problemstilling innenfor idrett

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Det legges stor vekt på å utvikle studentens evne til å arbeide selvstendig gjennom selvstudier og
veiledning. Arbeidet med bacheloroppgaven skjer gjennom egen tidsplan utviklet i samarbeid med
veileder.

Kostnader

Se studieplan
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Obligatoriske arbeidskrav
Obligatoriske arbeidskrav

Vurdering
Vurdering

Vurderingstype

Individuell skriftlig bacheloroppgave

Pensum

Pensumlitteratur

Antall

Antall godkjente

Obligatorisk tilstedeværelse

Varighet Karakterskala

Andel

Justerende muntlig Hjelpemidler

A-F

100%

Nei

