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Tilstede Kirsti Lysaker, Jorunn Stueland Nysted, Kari Grete Nordli Børve, Fredrik Hemmingsson, 
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Sted Skypemøte fra egne pc’er 

Referent Kristine Engan-Skei 

 
 
Orienteringer 
 

- Søkertall for opptaket høsten 2018.  

Det er gledelig med en moderat fremgang i søkertallene for studieprogrammene ved 

fakultetet! Et nytt studieprogram som starter høsten 2018 er informasjonsteknologi i Førde. 

Dessverre er det ikke godt nok søkergrunnlag til å gjøre opptak til fakultetets studieprogram 

på Stord, i Kristiansund og Florø høsten 2018. 

 

- Utvalg for fornying av læring og undervisning 

Rektor har satt ned et utvalg som skal gi retning for en ny enhet i HVL som skal samkjøre nye 

lærings- og vurderingsformer med UH-pedagogikk og læringsforskning. Prodekan for 

utdanning er medlem av utvalget, og et forslag til mål og organisering av enheten skal leveres 

før sommeren. Det blir en innspillsrunde i slutten av mai, følg med på FINfredag. 

 

 

SAK 3/V18 Sensorveiledning 
 
Det er forventet at det i nær fremtid vil bli et krav om at det utarbeides sensorveiledning til alle 
eksamener. KD sitt forslaget om å endre ordlyden i universitets- og høgskoleloven har fått bred 
tilslutning i sektoren.  
Som utgangspunkt for en diskusjon om hva som bør være innholdet i en mal for sensorveiledning, 
vurderte SKU både punkter fra UiB sin retningslinje og et nylig eksempel fra HVL på en klagesensur 
uten sensorveiledning. 
 
Noen punkter fra diskusjonen: 

- Retningslinjene må være på eksamensnivå (ikke krav om at hver oppgave må forklares) 
- Det bør inngå noen korte punkter om undervisningen i sensorveiledningen. 
- I sensorveiledning må det stå hvilke deler av LUB testes på eksamen.  
- Hvilket utslag bør det få om en kandidat ikke består deler av LUB? 
- Det publiseres ofte løsningsforslag i etterkant av eksamen. Kan det inngå i / være 

sensorveiledningen? 
- Karakterskalaen er kvalitativ. Er det da rom for å bruke en kvantitativ skala i tillegg? 

 
SKU ønsker å fortsette diskusjonen på neste møte og det lages et forslag til punkter som kan inngå i 
retningslinjer for sensorveiledning.  
 
 



 

SAK 4/V18 Heving av teknisk kompetanse 
 
Studentrådet ved FIN, campus Bergen, diskuterte 4. april studiekvalitet ved streaming, og fokuserte 
på hvordan kvaliteten kan heves. Studentene opplever at de ansatte ikke har god nok teknisk 
kompetanse og det gjelder både i ordinære forelesningssituasjoner og ved videooverføring til 
klasserom på andre campus. Det hevdes at mange ansatte kunne behersket verktøy som mikrofon, 
smartboard og prosjektor bedre. Det er også mangelfull kunnskap om bruk av nettbaserte verktøy 
som itsLearning/Fronter/Canvas. 
 
Noen punkter fra diskusjonen: 

- Det er like ofte teknisk svikt, som sviktende kompetanse. Da er det viktig at foreleseren 
informerer studentene om situasjonen. 

- Den enkelte ansatte har selv et ansvar for å øve seg på nytt utstyr og lære det å kjenne. 
- Det er ønskelig at teknisk støtte (AV) i enda større grad er tilgjengelig i rom som skal ha 

videooverføring, særlig på mandager. AV-gruppen i Bergen har rask respons, mens i 
Haugesund kunne den vært bedre.  Å ansette studenter for å gi teknisk støtte er en mulighet, 
men da bør de ha rettigheter til å kjøre omstart på systemet. 

- Instruksjonsvideo/opplæring og tips & triks må være lett tilgjengelig for den enkelte ansatte. 
Erfaringsoverføring fra andre som har brukt videooverføring er viktig.   

- Studentene foretrekker opptak, fremfor videooverføring. Det er klassen som har læreren 
fysisk tilstede som er mest aktiv, så kan det være nødvendig med noe reisevirksomhet for 
lærerne. Opptak er uansett nyttig for alle studenter til repetisjon. 

- Opplæringstilbudet i Canvas er stort. Prodekan håper alle benytter anledningen til grundige 
forberedelser i vår. 

 
 
SAK 5/V18 Underveisevaluering 
 
Saken ble utsatt til neste møte pga. tidsmangel. 
 
 

Eventuelt 
 
Evaluering av møteformen: Det var stor enighet om at det fungerte godt å holde møtet på skype. Det 
bør likevel være 1-2 fysisk møter pr studieår. 


