
             

 

Institutt for velferd og deltaking              

Innkalling 

Studieprogramråd for vernepleie 

Møtedato: 30.09.21  kl. 13.00-15.00   Sted: Zoom (digitalt møte)  

Deltakere:  
Unni Aasen, fagseksjonsleiar   
Hege Cathrine Aarile, faglig representant  
Ingvild Hollekve, faglig representant  
Eireen Finden, faglig representant 
Lisa Johanne Viola Kallevik, studentrepresentant, deltid kull 2021 Haugesund 
Ann-Jeanette Sandven, studentrepresentant, deltid kull 18 Sogndal 
Solveig Øyehaug Moe, studentrepresentant, 2. klasse campus Sogndal 
Mari Svinvik, studentrepresentant, 3.klasse campus Bergen   
Siv Aspeseter, eksternt medlem 

Beate Kristin Lilleheil, Helse Bergen, eksternt medlem 

Silje Haugland, Førstelektor ved Universitetet i Agder, fagfellerepresentant  

Ingrid Faaberg, administrativ representant og referent 

 
Forfall:  
Silje Haugland, Førstelektor ved Universitetet i Agder, fagfellerepresentant  

Ingrid Faaberg, administrativ representant og referent 

 



 
Etablering av studieprogramråd og rammeverk for det systematiske arbeidet med kvalitet i utdanning: 

Studieprogramråd  
Studieprogramråd ved FHS 
Kvalitetshandboka 
Utdanningskvalitet ved FHS 
Rammeverk 
Retningslinjer for honorar og lønn til studenter 
 
    
 

Sak  Dokument Kva skal skje i møtet? Prosess Ca tid 

1/21 Godkjenning av innkalling og 

saksliste 

 Innkalling og saksliste skal godkjennes med evt. 

kommentarer 

Fagseksjonsleder  5 min 

Referat: 

Innkalling og sakliste godkjent uten kommentarer 

2/21 Etablering av SPR 

• Velkommen til nye medlemmer 

 

 

Nettside 

 

Kort orientering om kvalitetssystemet og 

arbeidet i studieprogramrådet 

 

Fagseksjonsleder 

 

5 min 

Referat: 

3/21 Valg av oppfølgingsform .  

Forslag – 3/21 Gjennomgang av evalueringer 

 
Ta ut underpunkta da de går inn i dialogmøte 

  Oppsummering fra dialogmøte 

 

Programkoordinatorene Hege 

og Ingvild 

20 min 

– 10 

https://www.hvl.no/om/kvalitet-i-utdanningane/kvalitet-i-studieprogram/studieprogramrad/
https://www.hvl.no/om/organisering/fhs/studieprogramrad/
https://www.hvl.no/om/kvalitet-i-utdanningane/
https://www.hvl.no/om/organisering/fhs/utdanningskvalitet/
https://www.hvl.no/globalassets/hvl-internett/dokument/forskrifter-reglar-retningsliner/rammeverk-systematisk-arbeid-med-kvalitet-i-utdanningane-hvl.pdf
https://www.hvl.no/om/sentrale-dokument/reglar/honorar-og-lonn-til-studenter/


 
 

 

Studentene 

min 

hver 

40 min 

- 10 

min 

hver 

Referat: Oppsummering fra dialogmøte 

Anonyme undersøkelser 

VPL130 begge campus 

VPLP100 Sogndal  

Fra studenter: læringsutbyttene i praksisemnet utfordrende for veiledere å operasjonalisere. 

Oppgave – utfordrende med store oppgaver – gjennomgå mer i undervisning?  

Informasjonsflyt er viktig mellom høgskolen og praksisstedet, men ikke for store dokumenter. 

Fra praksis: god dialog med høgskolen 

Digital oppfølging ok. 

Innspill fra studentene: 

3 års Bergen 

Dårligere undervisning på zoom. Manglende motivasjon. Åpnet opp – gitt mer motivasjon. 

Hybridløsning  



Zoomundervisning – delt 

2. års Sogndal 

Stor variasjon på undervisning 

Kombinasjon noe zoom andre ting på campus.  

Undervisere innimellom mye på kort tid. Eksempelvis nervesystemet på tre timer. Heller i dybden på noe 

1. år Haugesund 

Trives mest på samlinger, men ok med zoom.  

Samtidig stor variasjon. 

Bra med digitale torsdager.   

Ikke tydelig hvor mye tid skal brukes på studier. 

Veldig positivt at vernepleieutdanningen er kommet til Haugesund 

Viktig med kommunikasjon! 

3. studieår deltid Sogndal  

Timing på når evaluering sendes ut. Fornøyd med mer digital undervisning. Opplever «mas» fra forelesere om «synd det ble digitalt» og mørke skjermer.  

Viktige med kommunikasjon på deltid enn heltid! 

4/21 Bilde av utdanningen  

• Rekruttering og opptak  

• Nytt deltildskull – erfaringar – vidare 
arbeid 

 

 

 

Kort om opptakstall 

 

Fagseksjonsleder 

 

5 min 



  

Orientering om oppstart – status 

 

Programkoordinator Eireen 10 min 

Referat  

Kort om opptakstall 

Gode søkertall på alle campus. 

Orientering om oppstart – status 

Utdanningsmodellen er basert på evalueringer fra Sogndal og andre deltidsutdannelser.  

Canvas tilpasset deltid 

Evaluering ikke gjennomført, men mulig en samling ekstra i første emner. Studentrepresentant enig i dette. 

5/21 Status kvalitetsarbeid  

• Evaluering – rulleringsplan 

• Revisjon studieplaner – forberedelser 

til EPN 

 

Oversikt over 

evaluering 

Oversikt over 

evaluering.xlsx
 

 

Gjennomgang av rulleringsplan 

Orientering om revisjonsarbeid 

 

Fagseksjonsleder 

Fagseksjonsleder 

 

  5 min 

Referat: Unni orienterte.  

6/21 Årlig sak om bruk av E – læring og 

digitale læringsformer i utdanningen  

   20 min 



• Strategi for digital omstilling i UH 

sektoren 

 

Vedlegg

Digitaliseringsstrat

egi for UH-sektoren 2021-2025 (002).pdf
 

Studieprogramrådet gir innspill til  Fagseksjonleder innleder til 

diskusjon 

Referat: 

Unni orienterte om strategien.  

Ble for kort tid til diskusjon. 

 

8/20 Orienteringssaker 

• Arbeid med studentassistenter 

Vedlegg:  

 

   5 min 

Referat:  

Det er ansatt koordinator i administrasjonen. Positivt tiltak. Meir informasjon til studentar kommer snart på HVL sine studentsider. 

9/20 Eventuelt  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

5 min 

Referat: 

 

 


