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Sted, 23.08.2018 
 
Bjørg Kristin Selvik 
 
møteleder 
 
 
 
 

1/18 Møte i utdanningsutvalet 23.08.18 - Godkjenning av innkalling 
og sakliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Utdanningsutval HVL 23.08.2018 1/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Vedtak  
Innkalling og sakliste er godkjent. 
 
 

2/18 Konstituering av Utdanningsutvalget - gjennomgang av mandat 
og arbeidsform 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Utdanningsutval HVL 23.08.2018 2/18 

 
 
 
Vedtak  
 
Utvalget konstituerte seg og vedtok følgende tilføyinger til og presiseringer av 
mandatet: 
• utvalget utvides med en ekstern representant fra universitets- og høyskolesektoren 
for å få et eksternt perspektiv på saker til utvalget 
• utvalget utvides med en representant fra studieadministrasjonen 
• prorektor har rektor som sin vara i utvalget 
• prodekanene velger sine personlige vararepresentanter, studentene oppnevner 
vararepresentanter og biblioteket gjør tilsvarende 
• 2- til 3 møter i semesteret 
• møtene bør være åpne 
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• saksliste skal være sendt ut 14 dager før møte, sakspapirer kan sendes ut en uke 
før  
• utvalget bør ha fellesmøter med Forskningsutvalget og Læringsmiljøutvalget en 
gang i året 
 
 
 

3/18 Prosjekt utvikling av system for kvalitetsarbeidet i 
utdanningsverksemda ved HVL 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Utdanningsutval HVL 23.08.2018 3/18 

 
 
 
Møtebehandling 
 
Rådgjevar Lene Borgen Waage presenterte saka for utvalet. 
 
Utdanningsutvalet drøfta prosjektplan med vedlegg og hadde berre mindre 
merknadar til saka. Merknadane er innarbeida i vedtaket. 
 
 
Vedtak  
 
• Utdanningsutvalet godkjenner namn og prosjektplan for prosjekt utvikling av system 
for kvalitetsarbeidet i utdanningsverksemda ved HVL med merknadar som kom fram i 
møtet. Utdanningsutvalet anbefaler at prosjektgruppa blir utvida med ein student. 
• Studieåret 2018/19 nyttar HVL P360 for lagring av dokumentasjon.  
• Utdanningsutvalet godkjenner struktur for rammeverk for system for 
kvalitetsarbeidet i utdanningsverksemda ved HVL 
• Utdanningsutvalet tek oversikt over bakgrunn for utvikling av system for 
kvalitetsarbeidet i utdanningsverksemda ved HVL og oppsummering av 
tilsynsrapportane frå NOKUT til orientering.  
• Utdanningsutvalet ber prosjektgruppa følgje opp 
 
 
 

4/18 Modell for strategisk styring av studieporteføljen. Godkjenning 
av mandat for arbeidsgruppe 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Utdanningsutval HVL 23.08.2018 4/18 

 
 
Møtebehandling 
 
Prorektor Bjørg Kristin Selvik presenterte saken. 
Utvalget drøftet saken og ba om at det blir tatt inn en student til i arbeidsgruppen. 
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Vedtak  
 
Utdanningsutvalget godkjenner det foreslåtte mandatet for arbeidsgruppen, men ber 
om at arbeidsgruppen blir utvidet med en student. 
 
 
Orienteringssaker 
 

Saknr Arkivsak Tittel 
1/18 18/07453-2 Studiebarometeret 2018 - orientering til 

utdanningsutvalet. 
 
Møtebehandling: 
 
Utvalget tok saken til orientering. I tillegg mente 
utvalget at HVL: 
• bør ta sikte på en svarprosent på 70 i årets 
undersøkelse. 
• må ha en felles tilnærming i arbeidet med å 
orientere ansatte om undersøkelsen og oppfordre 
studentene til å delta 
• bør oppfordre fakultetene til å oppnevne en 
ansatt og en student til å lage et opplegg for 
hvordan motivere studentene til å delta 
• bør oppfordre emneansvarlig/faglærer til å 
sette av tid i undervisningen til å informere om og la 
studentene gjennomføre undersøkelsen 
 
 
 

2/18 18/07507-1 Kandidatundersøkelsen 2018. Fra studier til 
jobb på Vestlandet - orientering til 
utdanningsutvalet. 
 
Møtebehandling: Utvalget tok saken til orientering 

3/18 18/06262-2 Endringer i Lov om universiteter og høyskoler. 
Sensorveiledning og ny vurdering ved stort 
karakteravvik. 
 
Møtebehandling: 
Utvalget tok saken til orientering. I tillegg mente 

utvalget: 

 Det gjøres noen mindre endringer i utkastet til 
mal for sensorveiledning som ble lagt fram, slik 
at den kan tas i bruk allerede nå ved alle fakultet. 
HVL setter ned en arbeidsgruppe som arbeider 
videre med en felles veileder og mal for 
sensorveiledninger ved høgskolen.   
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 HVL skal ha en ordning at dersom karakteren ved 
ny sensur avviker med to eller flere karakterer 
fra opprinnelig sensur, skal det foretas en ny 
vurdering av besvarelsen før endelig karakter 
settes. Ny vurdering skal gjøres av emneansvarlig 
sammen med øvrige sensorer  

 

4/18 18/07768-4 Rapport 22.06.2018 frå utvalet -  Etablering av 
eining for utvikling av undervisning og læring 
ved HVL 
 
Møtebehandling: Tatt til orientering. 

5/18 18/07500-2 Ymse: 
 
Prodekan Anne-Grethe Naustdal spurte om status for 
Skikkavurderingsnemnd ved HVL. 
 
Prorektor Bjørg Kristin Selvik orienterte om at HVL skal 
ha tre institusjonsansvarlig – en i hver nærregion. De tre 
institusjonsansvarlige skal være rekruttert både fra FLKI 
og FHS.  
  

 


