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Orienteringer 
 

- Ny rammeplan for ingeniørutdanningen 
Kunnskapsdepartementet informert sektoren i mai om at ny rammeplan er vedtatt. For øvrig 
er ikke lovdata oppdatert med den nye forskriften. 
 

- KUI, Koordinerende arbeidsutvalg for ingeniørutdanningen ved HVL 
3 arbeidsgrupper (for innføringsemnet, systememnet og matematikk 2) leverte rapporter før 

sommeren og disse skal diskuteres på kommende KUImøte. 

KUI har diskutert muligheten for å etablere et oppstartsprogram (FINstart) etter modell fra 

Teknostart ved NTNU. Det er tenkt at deler av oppstarten blir felles for alle 

studieprogrammene på FIN. Innspill: vi bør vurdere flere oppstartsprogram, som på NMBU. 

 

SAK 5/18 Sensorveiledning, fortsettelse av sak 3 (9. mai 2018) 
 
Det er nå kommet et krav om skriftlig sensorveiledning i UH-loven. Det følges opp på HVL av 
prorektor for utdanning og en gruppe i administrasjonen.  
På møtet SKU-FIN 9. mai 2018 ble sensorveiledning diskutert og det var ønskelig å fortsette 
diskusjonen på dette møtet. Sekretær for SKU har laget et forslag til punkter i en sensorveiledning. 
 
Forslag til punkter som kan inngå i en retningslinje for sensorveiledning:  
 

1. Det skal utarbeides sensorveiledninger for all vurdering. 
2. Læringsutbyttet for emnet oppgis. Det presiseres hvilke deler av læringsutbyttet som testes 

på den gjeldende eksamen/vurderingen. 
3. Undervisningen beskrives. Hvilke undervisningsformer som har vært gjennomført og hvilke 

tema var vektlagt i de ulike undervisningsformene. 
4. Karakterskalaen er kvalitativ. Identifiser minstekrav for bestått karakter. Oppgi 

nøkkelkunnskap for å differensiere i karakterskalaen.   
5. Et løsningsforslag inkluderes, når det er relevant. Poengoppsett (inkludert vekting av følgefeil 

mangelfull forklaring mm) kan følge løsningsforslaget. 
6. Sensorveiledning utarbeides av emneansvarlig(e). 

 
Innspill til forslaget til punkter i en retningslinje: 

- Punkt 3-5 er en omfattende jobb og listen er kanskje lagt for høyt særlig med formuleringer 
som «Identifiser minstekrav for bestått karakter» 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15/KAPITTEL_1-3#§3-9


- Punkt 2 og til dels 3 bør kunne løses ved at emnebeskrivelsen følger med som en del av 
sensorveiledningen, samt en henvisning tilbeskrivelse av vurderingskriteriene for trinnene i 
karakterskalaen. 

- Formuleringene i punkt 3-5 (og siste ledd i punkt 2) skal gi en kontekst til klagesensor, men 
det er viktig å unngå at kravet til beskrivelse ikke blir for omfattende. 

- Emneansvarlig må ha ansvar for at det blir laget en sensorveiledning. 
 

- Hvordan skal retningslinjer for prosjektoppgaver, bacheloroppgave, muntlig eksamen 
utformes? 

 
Det er ønskelig at det snarest mulig avklares når sensorveiledningene skal leveres og om det blir en 
felles publiseringskanal for studentene. 
 

 Prodekan for utdanning følger opp innspillene til forslag til punkter i en retningslinje for 

sensorveiledning i Utdanningsutvalget ved HVL eller i møter med prorektor for utdanning. 

 

 
 

SAK 6 Underveisevaluering (Utsatt sak fra møtet 9. mai 2018) 
 
I HVL pågår det nå en prosess for å utforme et kvalitetssystem og det arrangeres kvalitetsdager på 
fakultetene i september. I den forbindelse så SKU-FIN på powerpointen «Kvalitetssystem – hva og 
kvifor». 
 
Emnenivået er sentralt i kvalitetssikring av undervisningen og studentevalueringene gir viktige 
tilbakemeldinger. Prodekan for utdanning holdt en kort innledning om gjeldende former og rutiner 
for underveisevaluering i de tre nærregionene. 
 
Ingen av metodene skal har væt i bruk klarer å både fange opp all kritikk i en konstruktiv form. Fra 
referansegrupper/møter med klassen kan kritikk underkommuniseres, mens anonyme undersøkelser 
ofte inkluderer irrelevante og sårende personbeskrivelser.  
Den 12. september holdes det kvalitetsdag ved FIN og et av temaene er å gi innspill på system og 
maler for underveisevaluering. 
 

Høsten 2018 vil gjeldende maler og rutiner for underveisevaluering (anonym spørreundersøkelse eller 

referansegruppe) være tillatt ved FIN. Prodekan for utdanning sender ut beskjed og informasjon til 

instituttlederne i løpet av uken. 

 

 

 
SAK 7 Oppfølging av studietilsynsforskriften 
 
SKU-FIN ble på møtet i mai orientert om det nasjonale tilsynet med studiekvaliteten i bachelor, 
ingeniørfag bygg. Tilsynet har omfattet 8 læresteder og 13 studietilbud. Ved HVL er tilsynet gjort for 
to studieprogram Bygg (Bergen) og Bygg og anlegg (Førde) og den delen av tilsynet følges opp av 
dekanat og institutt for byggfag. 
 
Det er spesielt verdt å merke seg at tilsynet har flere hensikter: 

Formålet med tilsynet er tredelt. For det første vil vi sikre at alle studietilbud innen bachelor 



ingeniørfag bygg er i samsvar med kravene i studietilsynsforskriften. Videre vil vi bidra til å 
bygge opp kunnskap om relevans, fagmiljø og forskning og faglig utviklingsarbeid innen 
utdanningen. Det er også et mål at rapporten fra tilsynet skal stimulere institusjonene til 
kvalitetsutvikling. 

 
 
 

 
 

SAK 8 Hjelpemiddel ved eksamen 
 
Hjelpemiddel ved eksamen må vere eintydig beskrive og ikkje kunne tolkast. 
 
Forslag til informasjon på hvl.no/FIN: 

 
Kalkulator på eksamen 
Dersom «enkel kalkulator» er tillate som hjelpemiddel, er berre desse kalkulatorane 
godkjent: Casio fx-82 (Alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.) 
Du har sjølv ansvar for å skaffe deg ein tillate kalkulatormodell. 
 
Dersom «alle kalkulator modellar er tillate», gjeld følgande reglar: 
Kalkulatoren 
- skal ikkje ha moglegheit for ekstern kommunikasjon  
- må ikkje lage støy 
Det er ikkje tillate å ta med rettleiingar, ferdige program eller anna tilleggsutstyr til 
kalkulatoren. Kalkulatoren kan ikkje lades i eksamenslokalet. 

 

 

 
 

SAK 9 Innspill til fakultetets strategi – utsettes til neste møte 
HVL strategi er på høring og instituttene er høringsinstans.  
Strategi for fakultet skal følge opp HVL sin overordna strategi. Frem til kommende SKUmøte 

SKU støtter at det gjøres en kartlegging av studietilbudene ved fakultet i tråd med NOKUT sin mal for 

fagmiljø. Malen suppleres med en kolonne for den ansatte sin tilknytning til relevant arbeidsliv. HVL er 

en profesjonshøgskole, og dette bør være et viktig kjennetegn ved våre fagmiljø. 

For studieprogrammene må også definere hvilke emner som utgjør «de sentrale delene av studiet», jf. 

Studietilsynsforskriften §2-3 (4). 

 

Saken følges opp i SKU våren 2019 

1.Fakultetet tillét «enkel kalkulator» eller «alle kalkulatormodellar er tillate» som omgrep når 

kalkulator vert nytta som hjelpemiddel ved eksamen.  

2.Informasjon til studentane er godkjent og blir publisert snarast. 

3.I emnerevisjonen for studieåret 2019/2020 skal alle emneplanane oppdaterast med eit av følgande, 

samt lenke til nettsida med meir informasjon: «enkel kalkulator» eller «alle kalkulatorar tillate», 

dersom kalkulator er eit hjelpemiddel ved eksamen. 

 

https://www.hvl.no/Vestibylen/nyhende/nettmote-om-hvl-strategien/


oppfordres medlemmene til å tenke over punkter innen feltet utdanningen, som bør konkretiseres i 
vår strategi.  
 

 
Eventuelt 
Neste møte i SKU-FIN settes til 17. oktober kl. 14.15-16.00. Møtet avholdes på Skype.   


