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14.05
Styre ved HLT

Vedtekter for Høyskolen for Ledelse og Teologi AS
Basis

§1

Selskapets navn er Høyskolen for Ledelse og Teologi AS og er et aksjeselskap.

§2

Selskapets hovedkontor er i Bærum kommune og drives i Baptistenes
Teologiske Seminars lokaler i Micheletsvei 62.

§3

Høyskolen for Ledelse og Teologi AS er en privat høyskole med akkreditert
høyskolestudium i henhold til Lov om universiteter og høyskoler. Høyskolen
baserer sin virksomhet på Den Hellige Skrift.

§4

Selskapet har et ideelt og religiøst formål og har derfor ikke erverv til formål.
Aksjeeiere har ikke anledning til å ta ut utbytte fra selskapet. Eventuelt
overskudd i selskapet skal benyttes til å virkeliggjøre selskapets ideelle formål.

§5

Selskapets aksjekapital er på kr. 2.620.000,00 fordelt på 500 aksjer pålydende
kr. 5.240 ,00.

§6

Høyskolen for Ledelse og Teologi AS har som formål å:

Formål

Gi høyere utdanning innenfor teologi og ledelse for prestetjeneste og annen
tjeneste innenfor kirke, skole og samfunn.
Utføre forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt nivå.
Stimulere menigheter og menighetsliv gjennom kunnskapsformidling og
veiledning.
Stimulere til verdibasert innovasjons- og transformasjonsledelse innenfor
kirke, skole og samfunn.
Sørge for nær og personlig oppfølging av den enkelte student med sikte på å
vekke, bevare og utdype sant kristelig liv hos studenten.

Styre

§7

Selskapets styre skal ha 6 medlemmer som velges av Generalforsamling blant
dets medlemmer. Eierne skal ha et likt antall representanter blant styrets valgte
medlemmer. Kravene i likestillingsloven § 21, jf. § 7-6 tredje ledd, om
representasjon av begge kjønn, skal være oppfylt blant representanter fra hver
eier. I tillegg skal styret bestå av en representant for høyskolens studenter og en
representant for høyskolens ansatte. Høyskolens rektor har møte-, tale- og
forslagsrett i styret. Styret kan innkalle ansatte ved høgskolen til styremøte.

§8

Styret representerer høyskolen utad og tegner dets firma. Styret gir styrets leder
og rektor, alternativt styrets leder og nestleder rett til å tegne selskapets firma.
Styret kan meddele prokura.

§9

Valg av styre:
1

Generalforsamlingen velger alternerende 6 faste medlemmer (2 medlemmer
hvert år) med 3 års funksjonstid og 4 varamedlemmer (2 hvert år) med 2 års
funksjonstid. Valgene foretas skriftlig. Så vel styremedlemmer som
varamedlemmer kan gjenvelges.
Blant disse velges styreleder særskilt av generalforsamlingen for 2 år av
gangen.
Styreleder alternerer en periode av gangen fra hver av eierne.
Nestleder velges av styret selv.
1 medlem med varamedlem som representant for høyskolens ansatte, velges
blant samtlige ansatte i valgmøte, for 2 år
1 medlem med varamedlem som representanter for studentene, velges av
studentene for ett år.
§10 Styrets oppgaver:
Styret er høyskolens ansvarlige organ.
Styret har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet, og for at
høyskolen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og
regler som gjelder.
Styret skal fastsette mål og resultatkrav og har ansvaret for høyskolens
økonomiske ressurser og eiendom.
Styret skal trekke opp strategien for høyskolens utdannings- og
forskningsvirksomhet og annen faglig virksomhet.
Styret har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø.
Styret fastsetter instruks for rektor.
Styret skal hvert år godkjenne årsregnskap med redegjørelse for resultatene av
virksomheten, og vedta budsjett for kommende år.
Styret skal forberede saker for generalforsamlingen.
Styret kan opprette egne utvalg og delegere ansvar til disse, unntatt i saker
som etter gjeldende Lov om universiteter og høyskoler skal avgjøres av styret
selv.
Styret fatter vedtak om ansettelse, avskjed, oppsigelse eller suspensjon med
minst 2/3 dels flertall.
Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til rektor i den utstrekning det
ikke følger av gjeldende Lov om universiteter og høyskoler at styret selv skal
treffe vedtak.
Det skal i størst mulig grad være åpenhet om styrets arbeid.
Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer eller varamedlemmer er til
stede. Ved stemmelikhet avgjør styreleder saken ved sin dobbeltstemme.

Generalforsamling

§11 Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.
Generalforsamlingen har 10 eierrepresentanter fordelt jevn på eierne. Videre har
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rektor, faglig leder, 2 representanter for høyskolens studenter og 2
representanter for høyskolens ansatte talerett men ikke stemmerett. Innkalling til
Generalforsamling skjer skriftlig av styrets leder og skal være sendt senest to
uker før møtet holdes. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles.
Forslag fra aksjeeiere må, for å komme med til behandling på
generalforsamlingen, være meldt skriftlig til styret i så god tid at det kan tas
med i innkallingen. Forslag som fremmes senere enn en uke før
generalforsamlingen skal holdes, kan ikke behandles med mindre samtlige
aksjeeiere samtykker. Generalforsamlingen ledes av styrets leder dersom ikke
annen møteleder velges. På generalforsamlingen har hver aksje 1 stemme.
Aksjeeier kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.
§12 På den ordinære generalforsamling skal behandles:
Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen.
Fastsettelse av godtgjørelse til styret og godkjenning av godtgjørelse til
revisor.
Valg av styreleder, styremedlemmer og revisor.
Andre saker som i henhold til lov eller vedtekt hører inn under
generalforsamlingen eller som er nevnt i innkallingen.
§13 Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes når styret finner det nødvendig.
Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller
aksjeeier som representerer minst 10 % av aksjekapitalen skriftlig krever det for
å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at Ekstraordinær
generalforsamling holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt. Innkalling
til Ekstraordinær generalforsamling skal være sendt senest en uke før møtet skal
holdes. På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er
nevnt i innkallingen, med mindre samtlige aksjeeiere gir sitt samtykke til noe
annet.

Daglig ledelse

§14 Følgende regler gjelder for Rektor:

Rektor har på styrets vegne det overordnede ansvar for og ledelse av
høyskolens virksomhet og fører tilsyn med denne. Rektor, og i dennes fravær,
faglig leder, har rett til å delta i møter i alle høyskolens styrer og utvalg.
Rektor avgjør saker i det omfang disse ikke kan utsettes til styret kan komme
sammen i møte. Rektor kan også gis fullmakt til å avgjøre løpende saker som
bør avgjøres før neste ordinære styremøte, og som ikke anses som viktige nok
til at ekstraordinært møte innkalles. I sak om avskjed eller suspensjon kan
rektor bare beslutte kortvarig suspensjon i tjenesten, i påvente av styrets
behandling.
Rektor fungerer som høyskolens administrerende direktør (jmf LOV 2005-0401 nr 15: § 10-3)
§15 Rektor utpekes ved valg i høyskolens styre:
Både høyskolens ansatte og eksterne kandidater er valgbare som rektor. Styret
kan fastsette nærmere regler om nominasjon av eksterne kandidater.
3

Valgperioden er normalt fire år. Ingen kan gjenvelges som rektor hvis
vedkommende vil ha fungert i dette verv i et sammenhengende tidsrom på åtte
år ved den nye valgperiodens begynnelse.
Den som blir valgt som rektor, trer inn i en åremålsstilling hvis ikke hun eller
han allerede er fast ansatt ved institusjonen.
Styret selv fastsetter nærmere regler om valget.
Valg av rektor krever ¾ flertall.

Vedtektsendring

§16 Forslag til vedtektsendring må fremsettes av minst to medlemmer av
generalforsamling, styre eller samråd eller av studentrådet, og oversendes styret
innen to måneder før generalforsamling. Dette behandler forslagene og
oversender dem med motivert uttalelse minst en måned før generalforsamlingen
til dets medlemmer. Skal et forslag kunne vedtas, kreves 2/3 flertall.

Opphør

§17 Skulle høyskolen nedlegges, må beslutning om dette vedtas av minst 2/3 av
generalforsamlingens representanter. Høyskolens aktiva og andre eiendeler
tilfaller selskapets eiere; Filadelfia, Oslo og Det Norske Baptistsamfunn, og skal
benyttes i overensstemmelse med eiernes ideelle formål.
§18 For øvrig henvises det til den til enhver tid gjeldende aksjelovgiving og lov om
universitet og høyskoler.

Stabekk, den 12.05.2014
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Faglig leder

Reglement for graden Bachelor i Teologi og Ledelse ved
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Allment om graden

”HLT (Høyskolen for Ledelse og Teologi) tildeler graden ”Bachelor i teologi og
ledelse” med følgende fire emnegrupper ”Teologi”, ”Ungdomsarbeid”,
”Menighetsledelse” og ”Verdibasert endringsledelse”. Reglementet gjelder for alle
moduler ved Bachelorgraden i teologi og ledelse ved HLT.
Gradene skal være sammensatt slik det går fram av § 8.

Definisjoner
studiepoeng

emne

Mål på arbeidsomfang i studiet: 60 studiepoeng
tilsvarer ett års studium på full tid.
Minste enhet som gir uttelling i studiepoeng. Et emne
er minimum 5 studiepoeng og maksimalt på 30
studiepoeng. Hvert emne kan bestå av ulike kurs og
seminarer.

emnegruppe

Samling av emner fra ett eller flere emneområder
som gjennom en studieplan er definert til å utgjøre en
samlet enhet. En emnegruppe går også under navnet
modul. HLT opererer med 4 ulike moduler i en
studieplan for bachelor.

grunnstudier

Den grunnleggende emnegruppen som til sammen
utgjør 60 studiepoeng og som gir en grunnleggende
innføring i et emneområde.

fordypning

Fordypning representerer en fordypning av emner
gitt i grunnstudiet gjennom en spesifikk emnegruppe.

praksis

Studieprogrammet
ved
HLT
skal
være
profesjonsrettet. Praksis på fremtidig arbeidsplass er
derfor en viktig del av studiet. Vi synliggjør dette ved
å organiserer praksis som en egen modul.

studieplan

En beskrivelse av studiets mål, omfang, innhold og
organisering som gjør greie for hvordan emnene er
bygd opp, og hvordan emnene strukturelt hører
sammen. Se § 3

studieprogram

Et tilrettelagt studium som leder fram til en grad / del
av en grad eller en anbefalt emnegruppe/modul, og
som har en egen og samlet studieplan.
5

utdanningsplan

Se § 5

grad

Utdanning med et bestemt omfang og en bestemt
sammensetning og som gir rett til å bruke en bestemt
tittel. Tittelen dokumenteres i et vitnemål.

Formell prøving av studentenes kunnskaper og
eksamen/vurdering/evaluering ferdigheter, enten underveis og/eller ved slutten av
studiet.

Studieplan

Styret vedtar studieplan for Bachelorprogram. Samrådet utarbeider forslag til
studieplan. Studieplanen danner grunnlaget for oppbyggingen av Bachelorgraden.
Studieplanen skal fastsette:
Studieprogrammets mål, omfang og innhold og organisering.
Eventuelle
forkunnskapskrav
eller
anbefalte
forkunnskaper
for
studieprogrammene.
Hvilke emner som det kan undervises og avlegges eksamen i.
Beskrivelse av emnene som inngår i studieprogrammene.
Hvilken emnegruppe som er en del av studieprogrammet.
Eventuelle krav til rekkefølge for emnene i studieprogrammet.
Eventuelle særlige vilkår for å gå opp til eksamen, slik som obligatoriske
skriftlige arbeider, faglige ekskursjoner, feltkurs eller andre teoretiske og
praktiske øvinger.
Eksamensordning, prøve- og vurderingsform.
Andre bestemmelser av betydning for gjennomføringen og kvalitetssikringen
av studiet.
Emnene som inngår i gradene, skal være på minimum 5 studiepoeng og maksimalt på
30 studiepoeng.
Emnenummerering: Alle fag skal ha et tresifret nummer som angir fagets nivå. 1000nivå er begynneremner. 2000-nivå angir at faget gis på videregående nivå som en
fordypning eller spesialisering utover begynnernivå. Nærmere bestemmelser fastsettes
i studieplanen.

Eksamen/vurdering/evaluering

I hvert emne skal studentenes kunnskaper og ferdigheter prøves. Dette kan skje i form
av avsluttende prøve (eksamen), vurderinger underveis, eller på annen måte i henhold
til studieplanen. Det kan unntaksvis fastsettes at enkeltemner ikke skal ha slik
vurdering. Det skal da kreves at studenten har deltatt i undervisningen, etter nærmere
bestemmelse i studieplanen.
Framgangsmåten ved fastsetting av karakter, herunder innbyrdes vekting av delprøver
m.v., reguleres i studieplanen.
Karakterene fastsettes enten som bokstavkarakterer fra A-F, der A er beste ståkarakter
og E dårligste, mens F er strykkarakter, eller som Bestått/Ikke bestått.

6

Bokstavkarakterene tilsvarer tallverdier, slik: A = 5; B = 4; C = 3; D = 2; E = 1.
Tallverdiene brukes ved utregning av hovedkarakter og ved rangering av søkerne til
høgre grads studium m.v.
Dersom det i studieplanen er fastsatt at studentene skal delta i obligatoriske kurs,
obligatorisk praksis eller lignende, vil studenten bare ha rett til vurdering dersom
disse kravene er overholdt.

Utdanningsplan

Hver student som blir tatt opp til studier av 60 studiepoengs omfang eller mer, skal ha
en utdanningsplan for sitt studium i form av en avtale underskrevet ved studenten og
faglig ansvarlig enhet. Utdanningsplanen skal inneholde bestemmelser om
institusjonens ansvar og forpliktelser overfor studenten, og studentens forpliktelser
overfor institusjonen og medstudenter. Den skal være satt opp slik at studenten skal
kunne gjennomføre det planlagte studiet fram til en grad på normert tid, som heltidseller deltidsstudent. Studentens rett til oppfølging og tilrettelegging underveis i
utdanningen er betinget av at studentens forpliktelser etter utdanningsplanen blir
overholdt.

Adgang til eksamen

Den som oppfyller opptakskravene og andre krav for å gå opp til eksamen i
vedkommende emne, har rett til å avlegge slik prøve.
Styret vedtar utfyllende regler.

Reduksjon i studiepoeng

Studenter som avlegger eksamen i emner som faglig dekker hverandre helt eller
delvis, får redusert sin samlede studiepoengsum for de aktuelle emnene. Samråd gjør
vedtak om slik reduksjon.

Bachelorgrad

For å oppnå Bachelorgraden må studenten ha avlagt eksamener som til sammen utgjør
minst 180 studiepoeng. For å få Bachelorgraden utstedt fra HLT, er det et vilkår at
minst 60 av de avlagte studiepoengene som danner grunnlag for graden, er avlagt ved
HLT. I de 180 studiepoengene skal det inngå et grunnstudium på 60 poeng og en
fordypning på minst 20 studiepoeng.

Vitnemål

For oppnådd Bachelorgrad utstedes vitnemål som angir på hvilket studieområde
kandidaten har sin frie emnegruppe. Hvis kandidaten har to frie emnegrupper med likt
omfang, velger kandidaten selv hvilket av de aktuelle studieområdene som skal
dokumenteres på vitnemålet.
For oppnådd Bachelorgrad dokumenteres studiets faglig innhold på vitnemålet som
"Bachelor i teologi og ledelse” med tilføyelse om hvilken emnegruppe hun/han har
gjennomført.
Et eget vitnemålstillegg gir en nærmere beskrivelse av kandidatens utdanning og av
høgre norsk utdanningssystem.

Fritak og innpassinger

Rektor kan gi fritak for enkeltemner som inngår i studieprogrammet når det
godtgjøres at tilsvarende eksamen eller prøve er avlagt ved statlig universitet eller
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høyskole, eller ved privat høyskole når eksamen er godkjent etter § 9, eller gitt i
henhold til institusjonsakkreditering.
Om rektor er i tvil om fritak kan gjøres skal sakkyndig uttalelse innhentes fra statlig
universitet eller høyskole.

Nedlegging av emner/kurs

Når et emne opphører som følge av endring i studieplanen, skal studenter normalt ha
mulighet for å avlegge eksamen i emnet i åtte påfølgende terminer (i 2 år) etter siste
ordinære eksamen, selv om det ikke gis undervisning i faget. Skolen forplikter seg til
å avholde eksamen i forhold til dette om noen studenter ber om å få gå opp til
eksamen innen tidsrammen. Eksamenen er åpen for studenter som har vært oppmeldt
til emnet mens det ennå var del av studieplanen.
Ved andre endringer i studieplanen beskrives overgangsordninger i studieplanen for å
hindre at studentene blir unødig forsinket i studiet eller hvis skolen finner det
nødvendig av andre årsaker. Samrådet vedtar overgangsordninger.

Utfyllende regler

Styret kan vedta utfyllende regler.
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Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for
Ledelse og Teologi
Hjemmel: Fastsatt av styret for Høyskolen for Ledelse og Teologi 09. september 2013 med hjemmel i
lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter- og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-1, § 3-3, §
3-4, § 3-5, § 3-6, § 3-7, § 3-8, § 3-9, § 3-10, § 3-11, § 4-2, § 4-5, § 4-7, § 4-8, § 5-1, § 5-2, § 5-3 og §
7-1.

Kapittel 1: Generelle regler og praktisk informasjon
1.1 Hvem reglementet gjelder for
Dette reglementet gjelder for alle studenter ved Høyskolen for Ledelse og Teologi
(HLT) på både norsk og engelsk program. Typiske betegnelser fra det engelske
programmet vil være henvist til på engelsk (i kursiv).
1.2 Studentenes undersøkelses- og opplysningsplikt
Enhver student ved HLT plikter å gjøre seg kjent med gjeldende reglement om studier
og eksamen ved HLT. Videre plikter studenten å sette seg inn i studieplaner,
kursbeskrivelser, eksamensplaner, rutiner for eksamen, regler for behandling av fusk
og nødvendige forutsetninger for å gå opp til eksamen. Regler, planer og rutiner
finnes tilgjengelig på www.hoyskolen.org og på Fronter i ”Skolens fellesrom”.
Studenten plikter å underrette HLT om endringer i navn, adresse, e-post og
telefonnummer. Navneendringer må dokumenteres.
Alle studentene ved HLT blir tildelt eget brukernavn og passord som skal benyttes for
innlogging på Fronter og Self Service (Solar Venus). Fronter er skolens intranett hvor
studieinformasjon og løpende informasjon legges ut. I tillegg er det i systemet lagt
opp til innleveringer, eksamener, klasseromsinteraksjon og løpende dokumentarkiv i
de enkelte kurs. Ved studiestart vil studentene få opplæring i bruk av Fronter.
Studenten er forpliktet til å gjøre seg kjent med bruken av Fronter, samt delta i
utvekslinger i de enkelte kurs. Ved innlogging på Self Service finner studenten sine
kandidatnummer til bruk ved eksamen og innleveringer, og til oppsøking av
eksamensresultater og studieprogram1.
1.3 Studieavgift
Enhver student er forpliktet til å betale studieavgift (semesteravgift) for normert
studietid for det aktuelle studium. Normert studietid for det enkelte studium fremgår
av studieprogrammet. Studieavgiften2 betales ved begynnelsen av hvert semester.
Det er mulig å melde seg ut underveis i studiet (jfr. kapittel 2, pkt. 2.1.4.). Betalt
studieavgift refunderes ikke.

1

Tilsvarer betegnelsen ”utdanningsplan” i Lov om universiteter og høyskoler, kap. 4, punkt 2.
Pr 9. September 2013 er semesteravgiften på norsk program for 30 stp/ECTS kr. 2900 og tilsvarende for 15
stp/ECTS kr. 1450 kroner. Semesteravgiften på engelsk program for 30 stp/ECTS kr. 7000 og for 10 stp/ECTS kr.
2600 kroner.
2
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HLT er medlem i SIO (Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus). SIO-avgiften må
betales i tillegg til studieavgiften ved HLT3. HLT vil fakturere studentene for dette
beløpet og overføre det til SIO etter krav fra dem. Dersom studenten unnlater å betale
studieavgiften, mister han/hun retten til studieplass.
1.4 Attestert kopi Følgende regler gjelder for innsending av bekreftede /
attesterte kopier til HLT:
Følgende regler gjelder for innsending av bekreftede/attesterte kopier til HLT:
Alle kopier av vitnemål og attester skal være stemplet og signert av en ansatt
ved offentlig kontor (skole, kommunalt kontor, politikammer osv) eller
kopieringsbyrå. Attestering fra bank/postkontorer blir også godtatt. Stempelet
må vise hvor kopien er bekreftet.
- Det skal være kopier av originale vitnemål og attester. Kopi av kopier godtas
ikke.
- Alle sidene som er kopiert av et vitnemål eller annen dokumentasjon skal være
stemplet og bekreftet.
- HLT kan kreve at søkere som blir tatt opp foreviser originale vitnemål og
attester.
Forfalskninger rammes av Straffelovens § 182, og vil bli politianmeldt. For søkere
som befinner seg i utlandet, gjelder de samme reglene.
-

1.5 Stipend og lån til utdanning
Studenter ved HLT som tar kurs på til sammen 15 studiepoeng eller mer pr semester
kan søke om lån og stipend fra Lånekassen. Lånekassen oppfordrer alle studenter til å
benytte deres hjemmesider (www.lanekassen.no) ved søknad om lån og stipend. Her
finnes nyttige verktøy som støttekalkulator, nettsvar og nettsøknad, samt blanketter og
brosjyrer.
1.6 Studentbevis (ID-kort) og studentnummer
1.6.1 Studentbevis (ID-kort)
Ved henvendelse til skolens administrasjon vil studenten ved studiestart få tildelt et
studentbevis (ID-kort). Dette beviset utstedes til studenter som tar minimum 15
studiepoeng pr. semester. Kortet er en legitimasjon som viser at innehaver er student
ved HLT og benyttes bl.a. som identifikasjon ved eksamen, for å få studentrabatter
ved reiser osv. For at studentbeviset skal være gyldig, må semesteravgift være betalt,
og kvitteringsoblat fra SIO være klistret på kortets bakside. Kvitteringsoblatet hentes i
HLT’s administrasjon.
1.6.2 Kandidatnummer
Kandidatnummer brukes ved skriftlig eksamen eller innlevering av oppgaver større
enn 1000 ord, som skal være anonymisert. Studenten bruker nytt kandidatnummer for
hver enkelt innlevering. Det er studenten sitt ansvar å finne sitt unike
kandidatnummer i Self Service (Solar Venus) for hver enkelt eksamen/innlevering.

Kapittel 2: Reglement for opptak og studiegjennomføring
2.1 Opptak
HLT tar opp studenter for studiestart både i høstsemesteret og vårsemesteret.
3

Pr 9. september 2013 er denne avgiften kr. 550 kroner pr semester.
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2.2 Opptakskapasitet
Rektor fastsetter sammen med samråd hvor mange studenter som kan tas opp av
kapasitetshensyn.
2.3 Generelle opptakskrav
Skolen følger de til enhver tid gjeldende forskrifter fra Kunnskapsdepartementet (KD)
med spesifikasjon av krav til generell studiekompetanse for universiteter og
høgskoler. Slik kompetanse kan oppnås ved følgende alternativer:
A. Fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, VKI og
VKII.
B. Fagskole gir grunnlag for generell studiekompetanse dersom
utdanningsprogrammet har en varighet på 2 år og er godkjent av NOKUT. I
tillegg må studiekompetansefaget norsk i videregående opplæring være bestått
med et omfang på 393 årstimer. For søkere til engelskspråklige studier gjelder
krav om engelsk på nivå med videregående utdanning.
C. 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/1999,
oppfyller kravene til generell studiekompetanse.
D. Fagbrev/svennebrev
E. 23/5-regelen: Må fylle 23 år i løpet av opptaksåret og ha 5 års fulltids
arbeidserfaring eller 5 års samlet fulltids arbeidserfaring fra arbeid og
utdanning. Som arbeidserfaring kan også regnes omsorgsarbeid og militær
førstegangstjeneste/siviltjeneste. Som utdanning gjelder fullført og bestått kurs
i videregående skole og/eller folkehøgskole, og eksamen fra høyere utdanning
av minst ett års lengde.
Følgende fag må være dekket innenfor, eller tas i tillegg til kravene over:
Norsk (14)
Engelsk (5)
Matematikk (5)
Naturfag (5)
Samfunnsfag (6) som omfatter nyere historie (4) og samfunnslære (2)
Fagene er oppgitt med gjennomsnittlig uketimetall og faget må være bestått med
karakteren 2 (Ng) eller bedre.
For søkere som har lest norsk og samisk med respektive 11 pluss 11 uketimer, gjelder
ikke kravet om 14 uketimer i norsk.
Opptaksorganet har videre plikt til å vurdere om annen utdanning eller dokumentasjon
av kunnskaper kan godkjennes som likeverdig. Departementet kan gi nærmere regler.
Det skal vurderes individuelt om søkere med 3-årig videregående utdanning fra
Rudolf Steiner-skole oppfyller kravene til generell studiekompetanse.
2.3.1 Opptak på grunnlag av fullført høgre utdanning
Søkere som er over 25 år og har eksamen fra høgskole- og universitetsstudium av
minst ett års lengde eller to halvårige studium får generell studiekompetanse. Det
samme gjelder søkere med eksamen fra utdannelse med tilsvarende omfang som er
godkjent i samsvar med paragraf 9 i lov om universiteter og høyskoler og/eller
eksamen fra utdanning med tilsvarende omfang som har tilråding fra det tidligere
Nasjonalt koordinerende utvalg for godkjenning av eksamener (NKU).
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2.3.2 Opptak på grunnlag av realkompetanse
Realkompetanse er all den relevante kompetansen en person har skaffet seg gjennom
lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller på annen måte.
Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som fyller minst 25 år i løpet av
opptaksåret, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Følgende kriterier
for vurderingen benyttes:
-

-

Søkeren skal være mer enn 25 år ved studiestart. Dette kravet kan kun fravikes
for nasjonale studenter ved bruk av den såkalte 23/5 regelen (23 år i løpet av
opptaksåret og 5 års fulltids arbeidserfaring, evt. inklusive noe utdanning).
Søkeren skal kunne dokumentere 3 års relevant erfaring på heltid.
Deltidsarbeid omregnes til heltid.
Annen ikke-akkreditert relevant utdanning som f.eks. bibelskole kan telle som
relevant erfaring.
Lønnet eller frivillig arbeid på ledernivå i menighet eller frivillig organisasjon
med kristen formålsparagraf kan telle som relevant erfaring.
Yrkeserfaring innen fagfelt som ungdomsarbeid, barnehage, helsearbeid,
skole, teamarbeid, ulike lederoppgaver, markedsføring og annet kan forstås
som relevant erfaring.
Søkere som får innvilget realkompetanse, og som ikke kommer fra et av de
skandinaviske landene, eller har det til enhver tid gjeldende
undervisningsspråk som sitt hovedspråk, må kunne dokumentere språklig
kompetanse gjennom internasjonalt anerkjente tester. Se punkt 2.3.4.
nedenfor.
Det kan søkes om dispensasjon fra disse kriteriene i henhold til §3-2 i
”Forskrift om opptak til høyere utdanning”.

2.3.3 Utenlandske søkere
Søkere til norsk BA med utenlandsk utdanning må dokumentere bestått utdanning på
nivå med norsk 3-årig videregående skole og i tillegg dokumentere norskkunnskaper
med en av følgende prøver:
Bestått eksamen fra læreplan i norsk som andrespråk på Vg3-nivå eller
eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
- Bestått eksamen fra 2-årig høyskolestudium i norsk språk og
samfunnskunnskap for utenlandske studenter.
- Skriftlig test i norsk for fremmedspråklige, for eksempel ”Bergenstesten” med
minst 450 poeng.
HLT kan godta annen dokumentasjon av norskkunnskaper. Annen dokumentasjon
kan være norsk eller annet nordisk språk som morsmål, eller eksamen i norsk fra
utenlandsk universitet eller høgskole.
-

Kravene til norskkunnskaper gjelder ikke for søkere som skal tas opp til
engelskspråklige utdanningsprogram og for studenter som tar del i europeiske
utvekslingsprogram. Her må språklig kompetanse dokumenteres i henhold til
NOKUT’s GSU liste.
2.3.4 Generelle konkurranseregler
Slike blir til enhver tid fastsatt av rektor og samråd. Nåværende regler er:
Hvis det blir konkurranse om studieplassene (jf. pkt. 2) blant de formelt kvalifiserte
søkerne, vil en ved opptak til 1.året i Bachelor-studiet legge vekt på karakterpoeng fra
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videregående skole, fra annen universitets- eller høgskoleutdanning, gjennomgått
folkehøgskole eller bibelskole.
2.3.5 Søknadsfrist
Fristen for å søke blir avgjort av rektor og samråd og blir bekjentgjort ved utlysing av
studietilbudet. Søkere som avslutter utdanning/eksamen som kreves for opptak etter at
søknadsfristen er ute, må også søke innen fristen. De vedlegger stadfestelse fra
skole/institusjon om planlagt eksamen og ettersender vitnemål så snart det foreligger.
2.3.6 Søknadsskjema
Søknad om opptak skal skrives på eget skjema som er tilgjengelig på
www.hoyskolen.org. Søknaden skal inneholde kopier av vitnemål og attester som
dokumenterer generell eller reell studiekompetanse.
Det skal leveres kopier av originaler som skal være stemplet og signert av et
kopieringsbyrå eller en ansatt ved offentlig kontor (skole, kommunalt kontor,
politikammer osv). Attestering fra bank- eller postkontor blir også godtatt. Stempelet
må vise hvor kopien er bekreftet.
Søknaden skal sendes over internett. Vedlegg ettersendes til: Høyskolen for Ledelse
og Teologi, Michelets vei 62, 1368 Stabekk.
2.3.7 Svar på søknad
Alle søkere får skriftlig svar på søknaden.
2.3.8 Stadfesting av studieplass
De som er tatt opp må innen dato nevnt i HLTs svarbrev, skriftlig stadfeste at de tar
imot studieplassen.
På engelsk
BA
må de som
er
tatt
opp møte
på første
undervisningsdag/introduksjonskurs for å stadfeste at de tar imot studieplassen. I
tillegg må de innen datoen som er nevnt i HLTs svarbrev, gi en skriftlig stadfestelse.
2.3.9 Organisering av opptak
HLT er ansvarlig for opptaket til studieprogrammene. Skolens administrasjon er
ansvarlig for gjennomføringen av opptaket og arbeider under egen instruks vedtatt av
Høyskolestyret.
2.3.10 Innpassing
Studenter kan søke om å få innpasset tidligere utdanning fra godkjente universiteter
og høyskoler når man søker på HLT. Man må legge ved attesterte kopier av de
karakterutskrifter og/eller vitnemål man ønsker vurdert i forbindelse med søknaden.
For at innpassing skal være gyldig, skal man ha mottatt skriftlig melding om dette fra
administrasjonen ved HLT. Det kan maksimalt innpasses 120 stp/ECTS av en
bachelorgrad. Emner som innpasses må være tatt ved en akkreditert institusjon eller
som en del av et akkreditert studieprogram.
2.3.11 Klage
Eventuell klage på resultat av opptaksvurderingen og innpassing blir behandlet av en
klagenemnd nedsatt av Høgskolestyret for HLT i samsvar med Lov om universiteter
og høgskoler § 5-1.
-

Klagenemda skal behandle klager over enkeltvedtak og andre klagesaker for
studentene.
13

-

I opptaksrelaterte saker handler det om: Avgjørelse om godkjenning og
godskriving av utdanning etter Lov om universiteter og høgskoler § 3-4, fritak
for eksamen eller prøve etter § 3-5, opptak av studenter etter § 3-6 og § 3-7,
rett til å gå opp til eksamen etter § 3-10, annullering av eksamen eller prøve
etter § 4-7 og bortvisning og utestenging etter § 4-8 og § 4-10, regnes som
enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

2.4 Individuelt studieprogram
Mellom HLT og studenter som tas opp til studier med minst 15 studiepoengs omfang
pr. semester, skal det utarbeides et individuelt studieprogram. Studieprogrammet skal
inneholde en oversikt over studieprogrammets faglige sammensetning og normert
studietid. Det skal også inneholde bestemmelser om skolens ansvar og forpliktelser
overfor studenten, og studentens forpliktelser overfor skolen og medstudenter.
2.5 Fullføringsfrist for studieprogram/kurs
Fristen for å fullføre et studieprogram er 3 - tre - år ut over normert studietid.
Fristen for å fullføre et kurs/emne er 1,5 - ett og et halvt – år ut over normert studietid.
Opphold eller permisjon i studiet på grunn av fødsel eller dokumentert alvorlig
sykdom kvalifiserer til forlenget fullføringsfrist etter egen søknad.
Dersom studenten ønsker å fullføre, men er utenfor fullføringsfristen, må studenten
søke om nytt opptak. HLT er da ikke forpliktet til å tilby akkurat de emnene/kursene
som var en del av studentens opprinnelige utdanningsplan.
2.6 Utmelding, studieavbrudd og permisjon
2.6.1 Utmelding eller avbrudd av studiet
Dersom en student aktivt melder seg ut av studiet, må dette skje skriftlig og
mottagelsen skal bekreftes skriftlig av HLT. Dersom en student passerer
fullføringsfristen regnes det som avbrudd i utdanningen.
HLT forbeholder seg retten til å kansellere studieplassen for studenter som ett år etter
opptak eller senere i studiet over en periode på minst ett år har bestått mindre enn
50 % av antall studiepoeng i sin utdanningsplan.
Når utmelding/avbrudd har funnet sted, vil studenten bli registrert som å ha sluttet og
være fri for videre betalingsforpliktelser, men allerede betalt studieavgift refunderes
ikke.
Studenter som har meldt seg av studiet eller avbrutt utdanningen, må søke om opptak
på nytt dersom de på nytt ønsker studieplass ved HLT. HLT vurderer da ut fra
gjeldende regelverk om tidligere avlagte eksamener kan inngå i graden.
2.6.2 Permisjon fra studiet
Det gis anledning til å søke om inntil ett års permisjon fra studiet i løpet av
studietiden, grunnet fødselspermisjon, opphold i studiene, o.l. Søknad om permisjon
og ønsket varighet skal sendes skriftlig til skolens administrasjon. Studenten blir ikke
belastet med studieavgift i permisjonstiden. I permisjonsperioden har studenten forsatt
status som student ved skolen og har rett til å gjenoppta sine studier på tilsvarende
nivå som før permisjonen.
Skolen skal legge til rette for at studenter som er i fødselspermisjon kan gjenoppta
sine studier så raskt som mulig etter endt permisjon.
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Studenter som søker permisjon må være oppmerksomme på følgende:
Det kan komme endringer i fag- og studieplaner som kan føre til
tilpassingsproblemer etter tilbakekomst fra permisjon, for eksempel endring av
pensum, arbeidskrav og eksamensformer.
- Studenter i permisjon er selv ansvarlig for å holde seg orientert om endringer i
frister og regler for fag- og studieplaner, samt foreta eventuelle fagvalg.
- Dersom studenten ikke ønsker å gjenoppta plassen etter endt permisjon, må
vedkommende sende skolen en skriftlig oppsigelse.
- Studenter som ønsker å avlegge eksamen i permisjonstiden, må søke
høyskolen om dette. Ved innvilgelse må studenten selv melde seg opp til
eksamen innen gjeldende frister.
Fristen for å fullføre et studium er 3 - tre - år ut over normert studietid. Opphold eller
permisjon i studiet på grunnlag av fødsel eller dokumentert alvorlig sykdom
kvalifiserer til forlenget fullføringsfrist etter egen søknad. I fullføringstiden må man,
så tidlig som mulig kontakte studieveileder for å få laget et revidert studieprogram.
-

Kapittel 3: Eksamensreglement
3.1 Eksamen og eksamensformer:
Med eksamen menes prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter i de tilfeller
det gis en karakter som angis på karakterutskriftet/vitnemålet, eller som inngår i
beregningsgrunnlaget for en karakter som angis på vitnemålet.
HLT skal sørge for at studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet og vurdert på
en upartisk og faglig betryggende måte.
I hvert emne skal studentenes kunnskaper og ferdigheter prøves. Dette kan skje i form
av avsluttende eksamen, vurderinger underveis eller på annen måte i henhold til
studieplanen.
Evalueringen består ofte i en kombinasjon av flere evalueringsformer, såkalt
mappeevaluering. Det vil si at ulike deleksamener, oppgaver og evalueringsformer
settes sammen i en mappe hvor en total evaluering for emnet gis. I noen emner vil det
være mulig for studenten selv å velge hvilke oppgaver som skal inngå i mappen. I
andre emner vil mappen inneholde alle oppgaver som er løst i emnet. En mappe kan
således inneholde alle de nedenfor nevnte eksaminasjonsformer. Vektingen av ulike
oppgaver i kurs og seminarer gis i emne- og kursbeskrivelsene. For å bestå kurset må
samtlige deleksamener være bestått.
Det brukes:
3.1.1. Skoleeksamen
3.1.2. Muntlig eksamen
3.1.3. Multiple-choice tester (MC)
3.1.4. Skriftlige oppgaver
3.1.5. Gruppeoppgaver
3.1.6. Terminoppgave
3.1.7. Deltakelse i diskusjoner
Eksamensform fremgår av kurs-/emnebeskrivelsen for det aktuelle studiet. Et
nærmere bestemt omfang av evalueringene skal gjennomføres av både intern og
ekstern sensor.
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Eksamen skal normalt besvares på et av de norske målførene. Også engelsk, svensk
og dansk kan benyttes. I helt spesielle tilfeller, og etter søknad innen 1 måned før
eksamen/innlevering, kan det innvilges å få avlegge eksamen på et annet språk. Det
må i disse tilfeller gjennomføres og godkjennes en form for oversettelse utført av
nøytral tredjepart.4
For kontinuasjonseksamen gjelder særskilte regler (se pkt. 3.8.).
Nedenfor følger en generell beskrivelse av formelle krav knyttet til de ulike
evalueringsformene.
3.1.1 Skoleeksamen
Det utdeles skriftlige oppgaver, og det skal hele tiden være eksamensvakt i rommet
hvor eksamen gjennomføres. Vanligvis skrives besvarelsene på papir som har
gjennomslagsark, og som blir utdelt fra skolen.
En skoleeksamen har normalt fire eller seks timers varighet.
Eksamen skal normalt besvares på et av de norske målførene. Også engelsk, svensk
og dansk kan nyttes. I helt spesielle tilfeller, og etter søknad, kan det innvilges å få
avlegge eksamen på annet språk. Det må i disse tilfeller avtales og godkjennes en
form for oversettelse (gjort av nøytral tredjepart)5.
Det utpekes en ekstern sensor som sammen med faglærer vurderer besvarelsene.
Kandidatene anonymiseres ved at studenten bruker studentnummer.
Sensuren faller normalt ca tre arbeidsuker etter at eksamen er avholdt. Sensorene
utarbeider og undertegner i fellesskap en eksamensprotokoll hvor karakter er angitt.
Skolen har følgende instruks for studenter ved individuell skriftlig eksamen.
•
•

•

•

•

4
5

Studentene får oppgitt hvor lang tid en har til rådighet (f.eks. fire timer).
Studenter som trenger særordninger, f.eks. bruk av PC, ekstra tid,
sekretærhjelp, e.l., må søke om dette minst en måned før eksamensdato (se
pkt. 12). Søknaden må begrunnes. Studenter som har fått innvilget spesiell
tilrettelegging av eksamen må medbringe skriftlig bekreftelse på dette. Denne
skal fremlegges på eksamensdagen.
Studenten skal være på plass i eksamenslokalet senest 15 minutter før
tidspunktet for eksamensstart. Studenter som møter etter at eksamen har
begynt, kan nektes adgang. • Studenter skal vise gyldig legitimasjon før
eksamensstart. Som gyldig legitimasjon regnes studentkort/førerkort/pass eller
annet dokument med foto som godtas som offentlig legitimasjon. Studenter
uten gyldig legitimasjon kan vises bort fra eksamen.
Studentene får utdelt det skrivepapiret som skal brukes. Vedkommende
bringer selv med seg godkjente hjelpemidler (uten notater) og skrivesaker. På
gjennomslagsark brukes svart eller blå kulepenn. Angående tillatte
hjelpemidler, se pkt. 8.
Eksamensbesvarelser skal påføres studentnummer og sidenummer.
Kandidatene leverer originalen og første kopi. Andre kopi skal beholdes av
studenten.

Dette vil medføre en ekstra kostnad for studenten.
Dette kan medføre en ekstra kostnad for studenten.
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•
•
•
•
•
•
•

Dersom sykdom eller annen rimelig grunn hindrer kandidaten i å føre inn hele
eksamensbesvarelsen, kan kladdeark legges ved. Eksamensleder må
orienteres, og denne orientering gis videre til sensor.
Studentene får ikke tilbake leverte oppgavesvar. Dersom vedkommende
leverer blankt, eller ikke leverer oppgaven, regnes dette som stryk.
Hvis kandidaten blir syk under eksamen og må avbryte den, må
eksamensleder underrettes, som da permitterer kandidaten. For ny eksamen
må legeattest leveres så fort som mulig.
Studentene har ikke anledning til å snakke sammen under eksamen. Alle
henvendelser skal gå gjennom eksamensvakt. Dersom kandidaten må forlate
rommet, skal det skje i følge med eksamensvakt.
Studentene har anledning til å bringe med seg mat og drikke.
Kandidater som trekker seg fra eksamen etter at oppgaven er utdelt, kan ikke
forlate lokalet før en time er gått.
De som ikke retter seg etter ovenstående regler vil bli bortvist fra eksamen.

3.1.2 Muntlig eksaminasjon
Informasjon om oppmøtetidspunkt, sted og sensor legges ut på Fronter senest 2 uker
før eksamensstart. Rekkefølgen av kandidater gis under oppstartsmøte i starten av
eksaminasjonsdagen. Dersom eksamen går over flere dager vil fordelingen av
kandidatene på de forskjellige dagene bli kunngjort i klasserommet på Fronter 2 uker
på forhånd. Studenten skal være på plass ved eksamenslokalet senest 15 minutter før
tidspunktet for eksamensstart. Studenter som møter etter at eksamen har begynt, kan
nektes adgang.
Studenter skal vise gyldig legitimasjon før eksamensstart. Som gyldig legitimasjon
regnes studentkort/førerkort/pass eller annet dokument med foto som godtas som
offentlig legitimasjon. Studenter uten gyldig legitimasjon kan vises bort fra eksamen.
Det beregnes ca. 30 minutter til eksaminasjon av hver kandidat. Faglærer/veileder
leder den muntlige eksamen.
Dersom sykdom eller annen rimelig grunn hindrer kandidaten i å fullføre eksamen,
må kandidaten uttrykkelig gjøre eksamensleder oppmerksom på dette. For ny
eksamen må legeerklæring leveres i henhold til gjeldende regler (se punkt 2.5).
Karakteren fastsettes etter at kandidaten har forlatt eksaminasjonsrommet. Kandidaten
gjøres kjent med resultatet umiddelbart etter eksaminasjonen.
Uteblivelse fra muntlig eksamen uten godkjent grunn medfører karakteren ikke bestått
på hele eksamen.
3.1.3 Multiple-choice
Multiple-choice tester (MC) er utformet for å evaluere studentenes forståelse av et
emnes obligatoriske pensum. Denne type tester kan enten gis på Fronter eller som en
skriftlig oppgave i klasserommet. Vanligvis genererer Fronter en automatisk og
umiddelbar tilbakemelding i form av en poengsum. Normalt må studenten oppnå en
poengsum på 50 % eller høyere for å bestå testen. I samsvar med HLT’s generelle
forskrifter, kan en student ta en slik test inntil tre ganger.
Dersom en student unnlater å ta MC-testen, på dens oppsatte tidspunkt uten
forhåndsgodkjenning av faglæreren på programmet, vil dette regnes som stryk og
utgjør ett av de tre eksamensforsøkene som studenten har til rådighet..
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Kontinuasjonen på en MC-test innebærer vanligvis at studenten må ta en annen
versjon av testen.6
3.1.4 Skriftlige oppgaver
HLT har to ulike former for skriftlige oppgaver for uten gruppeoppgave og
terminoppgave:
En 3-virkedagers/72-hours hjemmeeksamen i siste del av enkeltemner og
kurs.
Hjemmeoppgaver/Life Essays av ulikt omfang i løpet av studieforløpet i
enkeltemner og kurs.
Følgende retningslinjer gjelder for anonymiserte skriftlige oppgaver:
Hovedregelen er at oppgaver over 1000 ord skal anonymiseres, hvilket
gjelder de fleste skriftlige oppgaver. Men det gjelder ikke veiledede
oppgaver, gruppeoppgaver og Life Essays. Ved anonyme innleveringer
skal unikt kandidatnummer benyttes. Dersom studenten benytter eget
navn eller sender oppgaven direkte til faglærer, ansees anonymiteten som
brutt. Dette kan medføre at oppgaven ikke sensureres og resulterer i stryk.
Det teller likevel som ett av tre eksamensforsøk. Det samme gjelder
oppgaver som leveres etter deadline uten godkjent grunn.
Oppgavetekst legges ut på Fronter av skolens administrasjon. Det
defineres åpningstid med utleveringstidspunkt og innleveringsfrist.
Kandidatnummer, hvilken eksamen det gjelder, dato for eksamen og antall
ord besvarelsen inneholder, skrives på forsiden av oppgaven. Dersom
kandidaten har hatt veileder, skal veileders navn påføres besvarelsens
forside.
Ved sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn i siste uke før
innlevering av oppgaven, er det mulig å søke om ekstra dager som
tilsvarer antall dager for sykemelding/fravær. Søknaden leveres til
administrasjonen. Det kreves legeerklæring i henhold til gjeldende regler,
se punkt 3.10. Under ingen omstendighet innvilges utsatt innleveringsfrist
ut over 50 % av den totale eksamenstid. På det engelske programmet
innvilges maksimalt 7 dager utover innleveringsfrist ved Life Essay og
maksimum 36 timer ved 72-hours eksamen. Kandidater som får utsatt
innleveringsfrist, må påregne forsinket sensur.
Besvarelser som er mer enn 10 % lengre eller kortere enn angitt ramme,
kan få nedsatt karakter.
3.1.5 Gruppeoppgaver
De samme retningslinjene gjelder for gruppeoppgaver som for andre skriftlige
oppgaver. I tillegg fastsettes oppgavens omfang, tillatt antall gruppemedlemmer og
nærmere betingelser knyttet til det enkelte gruppemedlems bidrag til det felles
gruppeprosjekt.
3.1.6 Terminoppgave
Terminoppgaven er en lengre individuell oppgave knyttet til emnet
KRI2030/KRI2030E Terminoppgave. Nærmere bestemmelser om krav til
gjennomføring finnes i emnebeskrivelsen.
6

Følgende prosentskala brukes ved karaktersettingen av multiple-choice prøvene: A (100-90%), B (89-80%), C
(79-70%), D (69-60%), E (59-50%), og F (49% eller lavere).
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Eget navn, veileders navn, oppgavetittel, dato og antall ord besvarelsen inneholder,
skrives på forsiden.
Terminoppgaven evalueres av veileder og ekstern sensor. Faglig relevans, samt evne
til selvstendig refleksjon på bakgrunn av fagkunnskap er viktige kriterier for
evalueringen.
Ved sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn er det mulig å søke om ekstra dager
som tilsvarer antall dager for sykemelding/fravær. Søknaden leveres til skolens
administrasjon. Det kreves legeerklæring i henhold til gjeldende regler, se punkt 3.10.
Under ingen omstendighet innvilges utsatt innleveringsfrist ut over tre uker.
Kandidater som får utsatt innleveringsfrist, må påregne forsinket sensur.
3.1.7 Deltakelse i diskusjoner
Emnebeskrivelser kan inneholde krav til deltakelse i diskusjoner i klasserom og/eller i
diskusjonsfora på Fronter. Slik deltakelse vil bli spesifisert i kursets
undervisningsplan. Gjennomføringen vil bli registrert og vil utgjøre en av
forutsetningene for å bestå kurset.
3.2 Desentralisert eksamen (avholdelse av eksamen på annet sted)
Det er mulig å søke om desentralisert avvikling av skoleeksamen. Forutsetningen for
å imøtekomme søknad om desentralisert eksamen, er at den holdes ved en annen
offentlig institusjon med eksamensvakt, og at eksamenen avholdes på det tidspunkt
som HLT fastsetter.
Studenten må levere inn søknad på fastsatt skjema om desentralisert eksamen minst 1
måned før eksamenstidspunktet. Skjema finnes på Fronter.
Studenten må selv dekke eventuelle ekstra omkostninger ved slik eksamen. Nærmere
retningslinjer for desentralisert eksamen finnes på Fronter i ”Skolens fellesrom”.
3.3 Vilkår for å gå opp til eksamen
Studenten har adgang til å avlegge en eksamen dersom samtlige av de følgende
betingelser er tilfredsstilt:
Er registrert som eksamenspåmeldt ved fristens utløp.
Har gjennomført færre enn 3 – tre – eksamensforsøk i det aktuelle emne/kurs.
Har betalt forfalt studieavgift og eventuell eksamensavgift.
Har tilstrekkelig frammøte i samsvar med studieplanen.
3.4 Eksamen på spesielle vilkår
I spesielle tilfeller etter begrunnet søknad, kan skolen fravike de vanlige
eksamensordningene. Slike unntak kan være funksjonshemming, sykdom, dysleksi,
e.l., som tilsier at en annen eksamensform vil gi studenten bedre mulighet til å få vist
sine reelle kunnskaper, selvstendige vurderinger og ferdigheter. Det skal i slike
tilfeller foreligge legeattest/helseattest/annen erklæring. Sensor skal informeres hvis
det er gjennomført eksamen på spesielle vilkår. Skolen vil i slike tilfeller følge regler
som gjelder i offentlig skole på samme nivå. Normalt vil gjennomføring av eksamen
på spesielle vilkår medføre at:
Eksamenstiden forlenges med to timer, etter søknad.
PC med norsk rettskrivningsprogram kan nyttes etter søknad.
En vil se bort fra rettskrivingen for dyslektikere.
Oppgaveteksten kan leses opp for dyslektikere.
Den vanlige eksamensformen kan fravikes. I slike tilfeller kan det:
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-

gjennomføres muntlig prøve i stedet for skriftlig – eller omvendt.
gjennomføres en alternativ skriftlig hjemmeeksamen som skal løses i løpet
av tre døgn.

3.5 Tillatte hjelpemidler ved skoleeksamen
Bibler (uten notater/anmerkninger/kommentar), synopser, bibelordbøker og
rettskrivingsordbøker for moderne språk regnes normalt som tillatte hjelpemidler ved
skoleeksamen.
I noen emner/kurs gjelder særskilte regler.
3.6 Pensum
Alle eksamener baseres på det til enhver tid gjeldende pensum slik dette fremgår av
gjeldende kursbeskrivelse.
3.7 Karaktersystem, karakterutskrift og vitnemål
A. Karakterene fastsettes enten som bokstavkarakterer fra A-F, der A er beste
ståkarakter og E dårligste, mens F er strykkarakter, eller som Bestått/Ikke
bestått. Bokstavkarakterene tilsvarer tallverdier, slik at: A = 5; B = 4; C = 3; D
= 2; E = 1. Tallverdiene brukes ved utregning av mappekarakter og ved
rangering av søkere.
B. Vitnemålet utstedes når alle eksamener er fullført og bestått.
C. Dersom en student har fått innvilget innpassing av annen ekstern utdanning (se
punkt 2.10.), vil dette fremgå av vitnemålet.
D. Studenten kan selv hente ut karakterutskrift fra eksamensmodulen i Self
Service (Solar Venus). Denne vil da ikke være attestert. Ved behov for attestert
karakterutskrift kontaktes skolens administrasjon.
E. Studenter som ikke har fullført et studieprogram, kan få utstedt
karakterutskrift for de eksamener eller prøver som han/hun har bestått.
F. Ved utstedelse av vitnemål ved fullført grad, vil det automatisk bli vedlagt et
vitnemålstillegg (Diploma Supplement) som gir en nærmere beskrivelse av
kandidatens utdanning og av høyere norsk utdanningssystem.
3.8 Kontinusajonseksamen
Med kontinuasjonseksamen menes eksamen som en student går opp til etter ikke å ha
bestått en tidligere eksamen, eller ikke å ha meldt seg av innen avmeldingsfristen.
(N.B: Studentene på det engelske programmet kan ikke melde seg av ordinær
eksamen).
Studenten kan gjennomføre maksimalt 3 – tre – eksamensforsøk i samme kurs. Et
eksamensforsøk regnes som gjennomført selv om studenten ikke leverer oppgaven
eller møter opp til skriftlig/muntlig eksamen så fremt studenter var påmeldt til den
aktuelle eksamen ved utløpet av avmeldingsfristen og ikke dokumenterer gyldig
fravær, f. eks. sykdom på eksamenstidspunktet. Se punkt 3.10.
Når en student har brukt 3 eksamensforsøk i samme emne, må hele emnet/kurset tas
om igjen før ny eksamen kan avlegges. En student kan normalt bare ta et emne/kurs
om igjen en gang.
3.9 På- og avmelding til eksamen
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På norsk BA meldes studentene automatisk opp til ordinær eksamen og om nødvendig
til første kontinuasjonseksamen i henhold til studieprogrammet. Studenten er ikke
automatisk oppmeldt dersom studenten selv har meldt seg av eksamen (uavhengig av
om det er ordinær eller 1. kontinuasjon). Studenten må da selv melde seg opp innen
oppmeldingsfristen. Er det nødvendig med 2. kontinuasjonseksamen eller om man vil
forbedre karakterer, er det studentens eget ansvar å melde seg opp. På engelsk BA
meldes alle studentene automatisk opp til ordinær eksamen, samt 1. og 2.
kontinuasjon. De har ikke mulighet til å melde seg av.
Frist for oppmelding til eksamen man ikke automatisk er oppmeldt til er normalt 31.
august for høstsemesteret og 31. januar for vårsemester. Disse eksamenene kan man
ikke melde seg av.
Eksamensdatoer og innleveringsfrister i de enkelte kurs eller emner vil være
tilgjengelig på Fronter etter studiestart.
På norsk BA har studentene anledning til å melde seg av en eller flere eksamener de
er automatisk oppmeldt til innen 1 måned før eksamens- eller innleveringsdato. Dette
gjelder både ordinær eksamen og første kontinuasjonseksamen. Husk fullføringsfrist,
se punkt 2.13.
Dersom en student ikke melder seg av eksamen innen fristen, registreres ett - 1 eksamensforsøk i det aktuelle kurs /emnet, uavhengig av om studenten avlegger
eksamen eller ikke.
3.10 Sykdom
Sykdom med legeerklæring er vanligvis eneste grunn for å få godkjent utsettelse av
eksamen etter avmeldingsfrist. Det skal da leveres legeerklæring. Bare unntaksvis vil
andre grunner kunne godkjennes etter søknad. Dersom en blir syk under eksamen og
ikke kan gjennomføre den, skal eksamensvakt varsles, og det skal leveres
legeerklæring for å få utsatt eksamen. Utsatt eksamen betyr at man blir automatisk
oppmeldt til ny ordinær eksamen samtidig som 1. kontinuasjonseksamen
gjennomføres.
Ved sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn i tilknytning til skriftlige oppgaver
er hovedregelen at en forlenget innleveringsfrist skal kompensere for antall
fraværsdager, men begrenset til 50 % av oppgavearbeidets tidsomfang, 7 dager for
Life Essays og 3 uker for terminoppgaven. Se nærmere omtale under de forskjellige
eksamens- og oppgaveformer.
Legeerklæring eller annen dokumentasjon av gyldig fravær må være datert senest 3 tre - virkedager etter eksamen og må være HLT’s administrasjon i hende innen 7 - syv
- virkedager etter eksamens-/innleveringsdato, med mindre dette er umulig eller
urimelig vanskelig.
3.11 Eksamensavgift
Eksamensavgift for ordinær eksamen er normalt inkludert i studieavgiften.
Kontinuasjonseksamener belastes med en egen eksamensavgift7. Dersom
kontinuasjonseksamen skyldes sykdom med legeerklæring eller annen særskilt grunn
(f.eks. begravelse), bortfaller eksamensavgiften.
7

Norsk program: Pr. 9. september 2013 er eksamensavgiften for kontinuasjon kr. 1000 pr. kontinuasjon.
Engelsk program: Pr. 9. september 2013 er eksamensavgiften for kontinuasjon kr. 1000 pr. kontinuasjon av 72hours og kr. 500 pr. kontinuasjon av Life Essay.
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3.12 Fusk
Besittelse av hjelpemidler som er i strid med dette reglement eller
kurs/emnebeskrivelsens bestemmelser, blir ansett som forsøk på fusk. Dersom
studenten har ulovlige hjelpemidler til disposisjon etter at eksamensoppgavene er
utlevert, blir det behandlet som fusk.
Fusk eller forsøk på fusk ved hjemmeeksamen kan være kopiering eller avskriving
uten henvisninger (plagiat). Dette gjelder også dersom besvarelsen er preget av
manglende selvstendighet i arbeidet, f.eks. fordi besvarelsen er svært lik en
annen/andre besvarelser, eller fordi den er skrevet av andre enn studenten.
Samme regler gjelder for oppgaveskriving for øvrig.
HLT behandler forsøk på fusk i henhold til Lov om universiteter og høyskoler, § 4-7
og § 4-8. Forsøk på fusk kan medføre annullering av eksamensresultatet og
utestengning fra institusjonen i ett eller to semestre.
3.13 Klagegang
Ønske om begrunnelse for karaktervedtak må fremmes innen to uker etter at sensuren
er gjort kjent for studenten. Dette gjøres skriftlig til skolens administrasjon.
Det innhentes begrunnelse fra faglærer/sensor og studenten vil i løpet av 10
virkedager utenom normal ferieavvikling få en skriftlig begrunnelse for sensur.
Dersom studenten ikke er tilfreds med begrunnelsen, kan det fremsettes klage over
sensurvedtaket (det benyttes særskilt skjema for avviksrapportering). Dette må gjøres
innen tre uker etter at begrunnelsen ble gitt. Faglig leder oppnevner da ny ekstern
sensor. Det gis vanlig sensurfrist på 3 uker i tillegg til normal ferieavvikling for ny
vurdering.
Sensur etter klage skal alltid holdes av to personer. Dersom det påklagde
sensurvedtaket ble gjort av faglærer alene, skal det ved ny sensur oppnevnes en intern
eller en ekstern sensor i tillegg til faglærer.
Bedømmelse av muntlig prestasjon eller annen bedømmelse som på grunn av prøvens
art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. Studenten kan bare fremsette klage på
formelle feil (det benyttes særskilt skjema for avviksrapportering). Klagen leveres
skriftlig umiddelbart til administrasjonen og videreformidles til faglig leder som
undersøker saken med faglærer/sensor og den aktuelle student, og vurderer om det har
skjedd en feil som kan ha hatt betydning for utfallet. I så tilfelle oppheves
sensurvedtaket. Det skal da holdes ny eksamen.
Eventuell klage på karakter/enkeltvedtak ved både skriftlig og muntlig eksamen kan
ankes til samråd. Eventuell klage på vedtak i samråd kan ankes til skolens oppnevnte
klagenemd som er siste klageinstans. Dersom Samråd eller Klagenemda finner grunn
til det, vil man oppheve tidligere beslutninger og vedta at det holdes ny sensur ut fra
endrede premisser.

Kapittel 4: Fraværsreglement
4. 1 Regler for fravær fra undervisningen:
A. Det kreves obligatorisk deltagelse i undervisningen ved HLT. Deltakelse i
undervisningen, samtalene og prosessene er en viktig del av skolens
pedagogiske opplegg og et ledd i å gjøre studentene til gode ledere.
B. Maksimum fravær kan ikke utgjøre mer enn 25 % av undervisningen i det
enkelte kurs.
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C. Maksimum fravær inkluderer både planlagt og tilfeldig fravær. Sykefravær
som dokumenteres med legeerklæring og annet fravær som av skolens ledelse
vurderes på samme måte, er unntatt. Lengre fravær grunnet sykdom må tas
opp med og vurderes av rektor.
D. Planlagt fravær grunnet arbeid, kurser utenom HLT, sosiale begivenheter og
lignende skal søkes om på forhånd til skolens administrasjon med
informasjonsplikt til aktuelle faglærere.
E. I noen av kursene/emnene er deltakelse i grupper eller seminarer en helt
nødvendig del av kurset. Fravær fra disse delene av undervisningen kan bare
godtas etter begrunnet søknad.
F. Om fraværet overstiger det tillatte maksimum, får studenten ikke bestått i
kurset og får ikke gå opp til eksamen eller levere oppgavene.
G. I spesielle tilfeller kan skolen – etter søknad – ilegge studenten ekstra
arbeidsoppgaver eller lignende tiltak for å kompensere for manglende
tilstedeværelse. Søknader om dette må sendes skriftlig til skolens
administrasjon.
4.2 Kontrollordninger
A. Det er studenten selv som bærer hovedansvaret for utfylling og kontroll av
eget fravær.
B. Det føres frammøteliste for alle kurs. Frammøteliste oppbevares i
administrasjonen.
C. Faglærer har ansvar for å foreta jevnlig sjekk med frammøtelisten.

Kapittel 5: Iverksettelse
5.1 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 09. september 2013.
Aktuelle lover og forskrifter
Lov om universiteter og høyskoler
www.lovdata.no/all/nl-20050401-015.html
Straffeloven
http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-022.htm
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Versjon
Ansvarshavende:

14.11
Administrativ leder

Retningslinjer for avviksrapportering ved Høyskolen for
Ledelse og Teologi
Hva regnes som avvik
I henhold til norsk standard i ”NS‐ISO 8402 Kvalitetsledelse og
Kvalitetssikring” defineres avvik som ”Mangel på oppfyllelse av spesifiserte
krav”. Generelt kan man si at avvik betyr at noe ikke er slik vi i
utgangspunktet forutsatte det skulle være sett i forhold til definerte
kvalitetskrav.
Konkret kan dette innbefatte:
Skade, ulykke og nestenulykke
Feil og mangler
Brudd på lover og forskrifter
Brudd på interne rutiner og retningslinjer
Feilvurderinger
Spesielt når det gjelder avvik i forhold til HMS eller brannsikring skal alle avvik
rapporteres.

Hensikt

Hensikten med rapporteringen er å sikre at avvik blir registrert og videremeldt
til rette vedkommende, slik at nødvendige tiltak kan bli iverksatt for å
forebygge, avdekke og rette opp feil og mangler.

Format

All avviksrapportering ved HLT gjøres digitalt på et eget skjema. Skjemaet har
navnet ”Skjema for avviks- og forbedringsmelding”.
Skjemaet har en avkrysningsboks for hvorvidt avviket har skjedd i forbindelse
med HMS, brannsikring, eksamen, opptak eller annet.

Ansvarlig

Utfylt skjema videreformidles til ansvarlig på de ulike felt:
Rapportering av avvik i forbindelse med HMS, leveres elektronisk, og
videreformidles til rektor ved HLT som er HMS ansvarlig.
Rapport om uønsket hendelse relatert til brannsikring, leveres
elektronisk, og videreformidles til rektor og brannansvarlig hos
eieren.
Rapporten om uønsket hendelse relatert til eksamen, leveres
elektronisk og videreformidles til eksamensansvarlig.
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Rapporten om uønsket hendelse relatert til opptak, leveres
elektronisk og videreformidles til faglig leder.
Rapporten om uønsket hendelse relatert til annet, leveres elektronisk
og videreformidles til rektor og administrativ leder. Rektor foretar så
en delegering til den i lederskapet som har størst forutsetning til å
vurder det konkrete avviket.

Saksgang:

Den ansvarlige som mottar avviksrapporteringen benytter loggføring av
avviksmeldinger for å dokumentere s a k s g a n g :
Det gis en tilbakemelding til den som har rapportert avviket om at
avviksmeldingen er mottatt. Dato for tilbakemelding påføres
loggføring av avviksmeldinger.
Eventuelle korrigerende tiltak påføres på angitt plass i loggføring av
avviksmeldinger. Ved enkeltvedtak fyller man ut skjema for
enkeltvedtak.
Dato for sluttbehandling, med informasjon om vedtak /korrigerende
tiltak til den som har rapportert avvik, påføres loggføring av
avviksmeldinger.
Eventuelle merknader kan under avviksbehandling og senere påføres
loggføring av avviksmeldinger. Dette kan dreie seg om forhold som i
særlig grad har betydning for vedtaket, eller hvorvidt den som
rapporterer avviket klager på vedtaket. I den grad dette påføres i etterkant
skal dato føres inn.

Klage

Den som leverer avviksmelding har full anledning til å klage på vedtak fattet i
sakens anledning. Klager på eksamen følger prosedyren for klager i
eksamensreglementet.
Den som behandlet klagen kan omgjøre sitt vedtak så sant det
fremkommer nye forhold av betydning ved klagen. Hvis dette ikke er
tilfelle ankes klagen til samråd. Samråd behandler klagen på første møte.
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Versjon
Ansvarshavende:

14.11
Faglig leder

Retningslinjer for godkjenning av særskilt tilrettelegging og
eksamensoppgaver ved HLT
Ansvarlige for evaluering og eksamensavvikling ved HLT
Rektor har overordnet ansvar for eksamensavviklingen ved HLT.

Faglig leder har delegert ansvar for den faglige gjennomføring av evaluering og
eksamensavvikling ved HLT.
Faglig leder behandler søknad om særskilt tilrettelegging
Faglig leder delegerer ansvar for faglig godkjenning av eksamensoppgaver til en eller
flere av HLTs faglig ansatte (heretter godkjenningsansvarlig).

Normalprosedyre ved behandling av søknad om særskilt
tilrettelegging:
Søknader om særskilt tilrettelegging ved eksamen rettes til faglig leder.
Faglig leder behandler søknader som er kommet senest 4 uker før
eksamensdato og tilrettelegger eksamen i samsvar med skolens
eksamensreglement.
Med særskilt tilrettelegging menes andre eksamensformer som muntlig prøve,
oppgaver og lignende. Faglig leder kan også fatte vedtak om at studenten kan
bruke særskilte hjelpemidler som pc og lignende.

Normalprosedyre ved godkjenning av eksamensoppgaver:
Godkjenningsansvarlig mottar eksamensoppgavene fra faglærer for
godkjenning.
Godkjenningsansvarlig sørger for at eksamensoppgavene er i samsvar med
de faglige krav som er definert i skolens reglement og i offentlige lover og
forskrifter.
Godkjenningsansvarlig skal ha behandlet og godkjent eksamensoppgavene
etter nevnte prosedyre innen en uke før eksamensavvikling.

Klager:

Eventuelle klager på vedtak fremsettes gjennom HLT’s eget system for avviks- og
forbedringsmelding. Klagen behandles av rektor i henhold til skolens retningslinjer
og reglement og gjeldende lovverk.
Avgjørelsen gjøres til kjenne for klager som et enkeltvedtak. Eventuell klage på
enkeltvedtak rettes til skolens klagenemd.

Kvalitetssikring av eksamener og evalueringsformer:

Faglig leder skriver årsrapport som evaluerer eksamensprosessen som en del av sitt
læringsnotat.
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Versjon
Ansvarshavende:

14.11
Administrativ leder

Retningslinjer for kvalitetssikring av studiepoengsarkivering
og rapportering av 60-studiepoengsenheter ved Høyskolen
for Ledelse og Teologi
Innføring i skolens studentdatabase

Alle skjemaer og lister med studentdata arkiveres elektronisk og genereres fra skolens
student database.
Høyskolen skal ha en liste over de studentene som til enhver tid har betalt
semesteravgift og møtt til undervisning.
Skolen skal ha et eget karakterskjema for hver student hvor karakterfastsettingen i alle
emner/kurs kontinuerlig innskrives.
Karakterskjema er lagt opp etter den til enhver tid gjeldende studieplan
og genereres fra skolens student database.
Innføring av karakterer i skolens student database skal gjøres av to
ansatte i fellesskap.
Registreringen skjer på bakgrunn av utfylt sensurrapportskjema fra
faglærer /ekstern sensor.

Registrering av evaluering i det enkelte emne/kurs

Den enkelte faglærer skriver alle evalueringer inn i sensurrapportskjema for
emnet/kurset.
Disse skjemaene danner grunnlag for innføring i skolens student
database.
Ved ekstern sensur skal sensurrapportskjema utfylles av ekstern
sensor og underskrives av faglærer og ekstern sensor.

Rapportering av 60-studiepoengsenheter til DBH

Eksamensdata (studiepoengprodukjon) importeres til Database for statistikk om høgre
utdanning (DBH).
Det lages interne rutiner og stikkontroll for kvalitetssikring og godkjenning av
eksamensdata.
Administrativ leder har ansvar for å gjennomføre kvalitetssikring og godkjenning av
rapportering til DBH.

Ansvarlig

Ansvarlig for gjennomføringen av de overstående retningslinjer er administrativ leder,
eller den rektor utpeker til dette.
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Retningslinjer for opptak av nye studenter
Før søknad

Interesserte søkere til skolens internettsider www.hlt.no for detaljert informasjon og
elektronisk søknadsskjema.
Administrasjonen har ansvar for at www.hlt.no med elektronisk søknadsskjema til
enhver tid er oppdatert og funksjonelt.
Det opprettes ett søknadsskjema for hvert studietilbud.

Ved søknad

Søknader via skolens internettside registreres automatisk i studieadministrativt
verktøy (AdmIT). Søkeren velger selv et passord i søknadsskjema som senere blir
studentens passord i Fronter og Self Service.
Studenten mottar en automatisk generert e-post fra AdmIT, med informasjon om det
aktuelle studiet og videre søknadsprosedyre. I denne e-posten etterspørres også
dokumentasjon på studikompetanse (GSK) eller realkompetanse (RK). Denne eposten følges av følgende vedlegg:
Bekreftelse på mottatt søknad m/info om aktuelt studium
Følgeskjema til dokumentasjon
Søknadsskjema for innpassing av fag fra annen institusjon (gjelder
søknad til grad)

Enkel behandling

Ved bekreftet ordinær generell studiekompetanse eller ordinær realkompetanse i
overensstemmelse med skolens opptaksreglement og det til enhver tid gjeldende
lovverk, fatter skolens faglige leder, eller den som faglig leder utpeker til dette,
vedtak om opptak ved HLT, forutsatt det er plass ved det studiet søknaden gjelder.

Spesielle tilfeller

Spesielle tilfeller behandles av faglig leder, eller i faglig leders fravær, den rektor
utpeker til dette, og rektor i fellesskap. Under spesielle tilfeller kommer:
Utenlandske søkere
Særskilte vurdering av realkompetanse
Søkere som krever tilpasset opplegg
Innpassing av annen utdanning.
I tvilstilfeller ved utenlandske søkere konsulteres NOKUT.
Ved innpassing av annen utdanning foretas det enkeltvedtak av studieveileder i
samråd med faglig leder/rektor.
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Opptak

Vedtak om eventuelt opptak registreres i AdmIT av opptaksansvarlig.
Det sendes e-post til søker med tilbud om plass eller avslag på søknad. I brevet ber vi
ved opptak, om bekreftelse innen en gitt dato på vedlagt svarslipp eller på e-post.
Dette gjøres av opptaksansvarlig.
Ved bekreftelse på mottatt plass sendes det ut giro med semesteravgift som bes
betales innen gitt dato, vanligvis før studiestart. Dette gjøres av skolens
administrasjon.
Studenten føres så inn i skolens database som endelig opptatt som student ved HLT.
Dette gjøres av skolens sekretær
Studenten regnes fullt ut opptatt ved fremmøte til undervisning og betalt
semesteravgift. Ved manglende oppfyllelse av disse kriterier, mister studenten sin
studieplass ved skolen, og registreres som sluttet i AdmIT.

Utdanningsplan

Ved overføring fra søker til aktiv student, blir studenten registrert på standard
studieløp for det aktuelle studiet. Individuelle endringer gjøres i etter forespørsel fra
student, i samråd med studieveileder.
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Retningslinjer for utforming av vitnemål ved HLT
Generelt

Høyskolen for Ledelse og Teologi (heretter HLT) tildeler graden Bachelor i Teologi
og Ledelse8.
Vitnemålet og vitnemålstillegget skal utstedes etter at kravene til en grad er oppnådd
og uten at det det foreligger en søknad fra kandidaten. Utsendelse/utdeling av
vitnemål kan utsettes inntil klagefristen er over, men man etterstreber å overholde
ettersendingsfristen for opptak til videre studier (1. juli).
Fullføres graden på kortere eller lengre enn normert tid må studenten søke om å få
utstedt vitnemål.
Vitnemålet utstedes på det språket studiet er undervist på.
Alle kandidater skal i tillegg til vitnemål motta Diploma Supplement.
Den lovpålagte utdanningsplanen danner grunnlag for vitnemålet for
programstudenter. I og med at utdanningsplanen er en kontrakt mellom studenten og
HLT er det begge parters ansvar at utdanningsplanen til enhver tid er à jour.
Både vitnemål og Diploma Supplement genereres automatisk fra skolens
studieadministrative system (SolarVenus, heretter SV).
[Hvert vitnemål har et unikt referansenummer som består av HLT’s
institusjonsnummer (fire sifre FS-generert) samt et tilfeldig antall genererte
ekstrasifre.] 9
HLT bruker A4 format som er aldersbestandig ved utstedelse av vitnemål.
HLT bruker sitt eget sikkerhetselement i vitnemålspapiret for å motvirke ulovlig
kopiering (her må vi vedta hva vi skal bruke – vannmerke, preget logo/segl,
ultrafiolette elementer, folietrykk, hologram og påtrykte linjer/mønster). Informasjons
om hvordan HLT har sikret arket påføres som en tilleggstekst nederst på side 1.
Diploma Supplement utstedes på vanlig papir.
Vitnemålet skal ha originalsignaturer påført med blått blekk og skolens stempel på
side 1.

Utforming
8

”Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og
høgskoler” av 16.12.2005, § 59.
9

Institusjonskoden det henvises til i vitnemålsmalen er hentet fra FS, og derfor ikke tilgjengelig for
HLT. Dersom det er mulig å benytte annen kode, bør det gjøres og innføres så snart det er på plass.
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Vitnemålet omfatter en tittelside for vitnemålet (side 1), generell informasjon om
graden (side 2 og 3), spesifikk informasjon om studieprogrammet (side 4), samt
grunnlaget for tildeling av graden og kandidatens prestasjoner (side 5).
For en detaljert beskrivelse av innholdet på de ulike sidene, se kortversjonen av ”Mal
for norske vitnemål og vitnemålstillegg” fra Universitets og høgskolerådet10.
SV har egne maler for vitnemål for de ulike studieprogrammene ved HLT. Disse skal
til enhver tid være justert i henhold til de siste retningslinjer fra offentlige
myndigheter og endringer i egne studieprogram. Malene har egne faste tekster som
beskriver studieprogrammet.
Vitnemålet skal pagineres som følger: Side 1 av 5, side 2 av 5, side 3 av 5, side 4 av
5, side 5 av 5. Høyskolens navn tilføyes som første ledd i sidenummereringen.
Pagineringen gjøres helt til høyre i bunntekst.
Dato for tildeling av graden (oppnådd grad) skal være tilsvarende datoen for
overføring til eksamensprotokoll av resultatet for den siste eksamen som inngår i
graden.

Prosedyrer ved utstedelse av duplikat

HLT har en restriktiv holdning til utstedelse av duplikat. Duplikat kan ved tap av
vitnemål utstedes etter begrunnet skriftlig søknad.
Dersom vitnemålet ikke finnes i elektronisk utgave (predaterer HLT sitt
studieadministrative system og dermed ikke finnes i elektronisk utgave), utformer
man et vitnemål som ligger så nært opp til datidens vitnemål som mulig. Hver side
stemples manuelt med ”DUPLIKAT”. Vitnemålet skrives ut på vitnemålspapiret og
papirene signeres, eventuelt av nye personer, med nye signeringsdatoer.
Dersom vitnemålsopplysninger finnes elektronisk skrives det ut et nytt vitnemål på
vitnemålspapiret og papirene signeres, eventuelt av nye personer, med nye
signeringsdatoer. Hver side blir manuelt stemplet med ”DUPLIKAT”.

Karakterutskrift ved studieprogram som ikke ender med en grad.

Det utstedes ikke vitnemål for fullførte årsenheter eller andre emnegrupper ved HLT.
I stedet utstedes det en karakterutskrift hvor det fremgår at emnene inngår i en spesiell
emnegruppe. I tilknytning til karakterutskriften får studenten en beskrivelse av mål
for studiet og oppnådde kvalifikasjoner.
Fullføres studiet på kortere eller lengre enn normert tid må studenten søke om å få
utstedt karaktertutskrift.

10

En kortversjon av innstilling og tilleggsrapport (17. april 2012, justert 15. juni 2012 og 3. juli 2013).
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Retningslinjer for bruk av Fronter ved HLT
Formål:

Fronter er en kommunikasjonsplattform som skal fasilitere kommunikasjonen mellom
lærere, administrasjon og studenter og studenter imellom. Fronter er også en
nettbasert læringsplattform som skal gi deg som student en større valgfrihet i forhold
til hvor og når du vil laste ned studierelatert informasjon i tillegg til at den er et
pedagogisk verktøy for foreleseren i klasserommet

Innhold

Fronter, som tidligere het Classfronter, er et samhandlings- og publiseringssystem.
Her er verktøy for å skrive tekster rett på nett, tekster som du eller andre senere kan
kommentere og jobbe videre på. Du kan også laste opp filer i html-format eller fra
programmer som MS
Excel, MS Word og OpenOffice. I tillegg har systemet en ”chat-funksjon” og
mulighet for å opprette forum (diskusjons- og samtalegrupper).

Tilgang

Fronter er et lukket system. Det betyr at man må ha brukernavn og passord for å
komme inn i
systemet, og selv da ser man bare det som andre har gitt deg rettigheter til å se. Det
betyr at man kan legge ut tekster eller føre diskusjoner og føle seg sikker på at bare et
begrenset antall personer har mulighet til å lese det. Det er lagt ut en link på vår
hjemmeside www.hlt.no til påloggingssiden for Fronter. Alle registrerte studenter og
lærere ved HLT gis tilgang til Fronter gjennom et brukernavn og
passord. Brukernavnet blir sendt deg via epost idet du blir tatt opp som student.
Passordet lager du selv i søknadsskjemaet. Vi ber om at du oppbevarer ditt passord på
en sikker plass.

Nødvendig programvare

Fronter fungerer i varierende grad på ulike operativsystem og med forskjellige typer
nettlesere:
Internet Explorer (Windows), Chrome eller Firefox (fra www.mozilla.com
) er de eneste som støttes fullt ut.
Mac OS X fungerer godt på Fronter; last helst ned Mozilla eller Firefox .
Safari fungerer, men kan gi noen feil.
Linux med Mozilla eller Firefox fungerer bra.
Windows med Mozilla eller Firefox fungerer bra.

Opplæring i bruk av fronter:
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HLT tilbyr et innføringskurs i bruk av Fronter. Dette gis normalt i tilknytning til
oppstartskurs. Utover det finnes det ulike ressurser tilgjengelig for opplæring i
Fronter: Nettbasert introduksjon på norsk finnes på
http://fronter.com/courses/fronter/kurs/introduksjon_html/index.html
Nettbasert introduksjon på engelsk finnes på
http://fronter.com/courses/fronter/kurs/getstarted_student_html/
Tekniske spørsmål rettes til Fronteradministrator på epost david.aanje@hlt.no .
Faglige spørsmål rettes til faglærer.
Studenten plikter selv å holde seg oppdatert om bruken av fronter.

Ansvar

Studenten er selv ansvarlig for personlig datautstyr og innleveringer. Det betyr at
HLT ikke tar hensyn til eventuelle problemer du har med innleveringer fra egen
maskin. HLT er ansvarlig for eget datautstyr.

Registrering av klasserom med deltakere

Fronteradministrator åpner kursrom på Fronter på grunnlag av informasjon fra
skolens studentadministrative system. Dette gjøres ved begynnelsen av hvert
semester.

Bruk

HLT har visse minimumskriterier for hvor mye Fronter skal være brukt i det enkelte
kurs/emne:
Det skal legges ut emnebeskrivelse og undervisningsplan slik disse fremgår av
studieplanen
Det skal legges ut en digital emneevaluering
I tillegg kan det legges ut:
Forelesningsnotater
Powerpointpresentasjoner
Relevante artikler
Relevante lenker til andre ressurssider
Annet aktuelt materiell
I tillegg legger skolens ledelse ut oppdaterte studieplaner, timeplaner, semesterplaner,
diverse
manualer, vedtekter, reglement, instrukser og retningslinjer på arkiv under skolens
fellesrom.
Disse retningslinjene skal gjøres tilgjengelig for alle lærere, timelærere og studenter.
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Retningslinjer for desentralisert eksamen ved HLT
Hvem kan søke
Alle som bor slik at reisetiden til HLT er lengre enn 3 timer, kan søke om å få
avvikle desentralisert eksamen.
Studenter som søker å få avvikle desentralisert eksamen forholder seg til HLT
reglement om studier og eksamen ved HLT.

Hva slags eksamener kan avvikles desentralisert
Ordinær eller kontinuasjonseksamen med desentralisert eksamensavvikling gjelder
skriftlige skoleeksamener. Dersom studenten har behov for å benytte PC under
eksamen, må eksamen skje på Høyskolen for Ledelse og Teologi.

Søknadsfrist
Frist for å søke desentralisert eksamen er senest 1 måneden før eksamen. Studenter
som ønske å avholde eksamen desentralisert må søke om dette for hver eksamen på
eget skjema innen fristen. Søknadsskjemaet ligger på Fronter i Skolens fellesrom.
Studentene må selv skaffe eksamenssted (offentlig institusjoner: kirke, universitet,
høyskole, videregående skole, o. l) som må stille med en eksamensvakt under hele
eksamen (mer enn 3 studenter innebærer min. 2 eksamensvakter).

Kostnader ved eksamensavvikling
Den enkelte student skal betale en eksamensavgift på kr. 600,- for hver
eksamensavvikling til HLT. Denne avgiften kommer i tillegg til ordinær
semesteravgift. Det er et krav at både eksamens- og semesteravgift er betalt før
eksamen. Betalingsfrist går fram av tilsendt giro.
Ev. utgifter til vakter, leie av lokale, m.v. er en sak mellom den enkelte student og
ekstern eksamenssted.
Ved eventuell avmelding fra eksamen etter avmeldingsfristen, blir eksamensavgiften
ikke refundert. Dokumentert sykdom kan gi rett til refusjon av eksamensavgiften.

34

Versjon
Ansvarshavende:

14.05
Administrativ leder

Retningslinjer for eksamensvakt ved HLT
Før eksamen:

Eksamenskandidaten må møte i eksamensrommet senest 15. min før prøvens
starttidspunkt.
Eksamensvakten legger ut papir (kladdeark og eksamensark). Kandidaten kan ikke
skrive notater på disse papirene før eksamen er i gang
Kandidaten signerer på kvitteringslisten for hver enkelt eksamen. (Kandidaten må
kunne fremvise studentbevis/legimitere seg.)
Eksamensvakten sjekker toaletter for eventuelle hjelpemidler.

Under eksamen: (leses opp før eksamen begynner)
Ingen notater må medbringes eller benyttes ved eksamen.

Fusk eller forsøk på fusk medfører øyeblikkelig bortvisning frå eksamen, og skolen
skal informeres omgående.
All bruk av mobiltelefon og PC er FORBUDT under eksamen.
Sekker, vesker, mobiltelefoner og yttertøy skal plasseres fremme i lokalet. Kandidaten
skal ikke ha annet enn skrivesaker, tillatte hjelpemidler, legitimasjon og mat på
plassen sin.
Under prøven må ingen form for meddelelse finne sted mellom eksamenskandidatene
uten gjennom eksamensvaktene (ikke lån direkte fra hverandre).
Ingen eksamenskandidat må forlate eksamenslokalet før tidligst én time etter at
oppgaven er utdelt.
Ingen eksamenskandidat må forlate sin plass under prøven unntatt når vedkommende
går ut sammen med en eksamensvakt. En vakt kan følge høyst 2 personer om gangen
ut av eksamenslokalet. Pausen begrenses normalt til ca. 5 min.
Ved opphold utenfor eksamensrommet må det ikke finne sted samtale om oppgaven
eller faglig relaterte emner, verken med eksamensvakten eller mellom
eksamenskandidatene.
Kandidatene har til disposisjon den oppgitte eksamenstid. Etter at eksamenstiden er
ute, har kandidaten ikke adgang til å skrive på besvarelsen. Det gis 15 min ekstra til å
fylle ut nødvendige identifikasjonsopplysninger, nummerere og skille kopier fra
originaler. De skrevne eksamensarkene deles i hver sin bunke – Kandidaten beholder
de blå arkene selv, de gule og hvite leveres inn til eksamensansvarlig. Dersom det går
tomt for eksamensark kan vanlig ark benyttes, men sørg da for kopi til studenten før
vedkommende forlater eksamenslokalet.
Eksamensbesvarelsen skrives med kulepenn (ikke tusj eller blyant).
(Gode råd: 1) Grunnet gjennomslag skal det bare skrives på ett ark om gangen. 2)
Korrekturlakk på eksamensarkets forside overføres ikke til gjennomslagsarkene
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under. 3) Skriv direkte inn på eksamenssarket – bruk kladdearket til disposisjoner og
stikkord.)

Generelt:

Minst én vakt skal være tilstede i rommet til enhver tid. (mer enn 2 studenter
innebærer min. 2 eksamensvakter).
Besvarelsen leveres senest når tiden er ute, uten hensyn til om den er fullført eller
ikke.
Når kandidaten leverer inn sin besvarelse skal eksamensvakten kontrollere
kandidatnummer, telle antall ark og sjekke at arkene har riktig rekkefølge. OBS: Hver
enkelt eksamen skal leveres separat med eget kandidatnummer.
En kandidat som blir syk under eksamen skal underrette eksamensansvarlig.
Studenten må deretter straks oppsøke lege og levere legeattest i samsvar med reglene.
Skolen må informeres omgående.
Dersom sykdom elIer annen rimelig grunn hindrer kandidaten i å føre inn hele
eksamensbesvarelsen, kan kladdeark legges ved. Eksamensansvarlig må orienteres, og
denne orienteringen gis videre til skolen.
Hjelpemidler som kan brukes er: Bibel, bibelordbok og norsk ordbok, alle uten
notater.
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Retningslinjer for bruk av eksterne lokaler
Formål

HLT kan ved behov tilby enkelte av emnene og kursene på studieplanen
desentralisert i samarbeid med lokale menigheter nasjonalt eller internasjonalt.
Dette gjelder emner som har et praktisk sikte eller som berører kirkesamfunns
identitet, som fungerer selvstendig og som kan fungere som videreutdanning
for pastorer og andre menighetsarbeidere.
HLT bestemmer selv hvor og når emner og kurs tilbys desentralisert.
Disse retningslinjenes formål er å sikre at kvalitetene på læringsmiljøet
opprettholdes når undervisning tilbys desentralisert.

Kriterier for det fysiske læringsmiljøet

Lokaler som anvendes for desentralisert undervisning ved HLT skal holde en
standard som ikke er dårligere enn den standarden HLT selv opererer med på
campus.
Lokalet skal være tilpasset elevgruppens størrelse og skal være tilstrekkelig
utrustet for undervisningsaktivtiviteten.
Dette innebærer:
Lokalet skal ha tilfredsstillende stoler og annet møblement.
Lokalet skal ha et godt inneklima.
Lokalet skal være utstyrt med trådløst nettverk.
Det skal være prosjektor tilgjengelig.
Det skal være lydanlegg tilgjengelig.
Det skal fortrinnsvis være tavle/whiteboard, alternativt flipover
tilgjengelig.
Det skal være tilstrekkelig fellesområde for studentgruppen i mellom
forelesningene og til servering/salg av enkle måltider.
Det fysiske læringsmiljøet skal være innrettet slik at funksjonshemmede har
tilgang til dette og kan utnytte det på lik linje med funksjonsfriske studenter og
tilsatte.
Lokalet skal være utrustet på en slik måte at rullestolbrukere har
tilgang
Lokalet skal ligge sentralt og være lett tilgjengelig
Det skal være tilstrekkelig parkeringsmuligheter i tilknytning til
lokalet.
Lokalet skal fortrinnsvis være sentralt i forhold til offentlig transport.
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Retningslinjer for bruk av bygget
Informasjon om planlagte arrangement
Godkjente arrangement i regi av ansatte eller studenter skal informeres om senest en
uke i forveien dersom det vil medføre støy. Studenter og ansatte skal ta kontakt med
administrativ leder.
Søppel og renhold
Bygget skal til enhver tid oppleves rent og ryddig. Det er derfor svært viktig at alle
arrangement tar hensyn til søppel og rot. Det skal ikke være tegn til søppel noe sted,
det er derfor nødvendig å rydde før, underveis og etter et arrangement. Dersom det er
behov for ekstra renhold, skal dette bestilles forkant av arrangementet. Kostnadene
for ekstra renhold dekkes av arrangør og blir etterfakturert.
Dersom det må settes inn ekstra mannskap for å rydde søppel etter et arrangement, vil
kostnaden ved dette bli etterfakturert arrangør.
Tilbakestilling
Huset skal tilbakestilles med en gang etter avsluttet arrangement. Området man har
gjennomført arrangementet i, skal være slik det var når det ble tatt i bruk.
Dersom det må settes inn tiltak for tilbakestilling, vil dette bli etterfakturert
arrangøren. Det koster kr 200,- for hver påbegynte time dersom tiltak for
tilbakesetting må iverksettes.
Eksempler på tiltak som utløser faktura:
Ekstra rydding
Ekstra vask
Reparasjoner
Søppel
Støy
Grunnet leietagere, skal støy holdes til et minimum. Dersom det skjer noe utenom det
"vanlige", skal det konfereres med administrativ leder i god tid i forkant av
arrangementet.
Alkohol
Det er ikke lov til å ta med medbrakt alkohol på arrangementer.
Andre hensyn
På grunn av brannfare, er ekstra viktig å passe på bruk av levende lys.
Rømningsveier skal være frie i tilfelle brann.
Ved spesielle behov under særskilte arrangementer, ta kontakt med administrativ
leder.
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Faglærerinstruks ved HLT - Norsk BA
Alt arbeid ved HLT har utgangspunkt i vår visjon:
Vi ser et innovativt læringssenter som kombinerer akademisk kunnskap med erfart
åndskraft og kreativ praksis – og som former ledere og teologer som bidrar til å skape
en helt ny verden.
Vi ønsker med denne visjonen å legge grunnlaget for en lærende organisasjon som
lever i stadig fornyelse basert på den kontinuerlige erfaringen vi gjør oss. Samtidig så
ønsker vi å skape et variert læringsmiljø som kombinerer ulike aspekter i vår
tradisjon.
Studiene ved HLT skal være forskningsbaserte, holde høy faglig og pedagogisk
kvalitet og forberede studenter for arbeid og tjeneste innen menighet og misjon, skole
og samfunn.
Samtidig ønsker vi å skape et kreativt miljø hvor både faglig, personlig og spirituell
dannelse er i fokus. Dette går igjen i utformingen av våre enkeltemner, hvor vi både
setter fokus på kunnskap, ferdigheter og holdninger. Vi ser oss selv også som en
samfunnsaktør som påvirkes av, og som selv påvirker, praksisfeltet vi utdanner for.
Dette avspeiles også i våre vedtekters formålsparagraf. Her heter det at HLT skal:
Gi høyere utdanning innenfor teologi og ledelse for pastortjeneste og annen
tjeneste innenfor kirke, skole og samfunn.
Utføre forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt nivå.
Stimulere menigheter og menighetsliv gjennom kunnskapsformidling og
veiledning.
Stimulere til verdibasert innovasjons- og transformasjonsledelse innenfor
kirke, skole og samfunn.
Sørge for nær og personlig oppfølging av den enkelte student med sikte på å
vekke, bevare og utdype sant kristelig liv hos studenten.

1. Før kurset
Forbered deg i god tid før kurset slik at du overholder pålagte frister.
Undervisningen må følge timeplanen. Avvik fra timeplanen må avklares med
faglig leder ved begynnelsen av kurset.
Se ditt kurs som en del av en helhet. Hvis du har ansvar for et kurs som inngår
som en del av et emne bør du samordne din planlegging med lærere som
underviser det andre kurset i emnet eller emnegruppen.
Endring av pensum må godkjennes av FoU. Frist 15. mai for høst og 1. nov
vår. Sendes faglig leder.
Ta kontakt med administrasjonen om det er aktuelt å lage et kompendium av
fotokopier til undervisningen (mrk begrensningene under punktet
”Kopiering”). En liste over hvilke bøker som er inkludert i kursets
kompendium skal oppgis i studiekatalogen og må derfor sendes til
administrasjonen før 31. mai for høst og før 15. november for vår.
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Administrasjonen oppdaterer studiekatalogen på skolens nettsider og fellesrom
på Fronter.
Innkjøp av pensumlitteratur til eget bruk må godkjennes av faglig leder.
Faglærer kontrollerer at pensumlitteraturen finnes i biblioteket og melder
behov for innkjøp til innkjøpsansvarlig før 31.mai og 15.nov for påfølgende
semester.
Faglærer må selv ta ansvar for at pensumlitteraturen står oppført i
referansehylla før kursstart.
Tenk læring, i forhold til skolens visjon og profil, og forsøk å skape et variert
pedagogisk opplegg. Dette bør inkludere minst 5 av disse 7 elementene:
1. Bønn og rom for å dele og formidle relevante erfaringer
2. Oversiktlig informasjon som hjelper studenten til å ta ansvar for egen og
andres læring og skaper et godt læringsmiljø
3. Kvalitetsforelesninger med god visuell kvalitet hvor Fronter brukes aktivt
4. Gode spørsmål som stimulerer til samtale i klasserommet
5. Praksisnære case- oppgaver/eller rollespill for samtale/eller gruppearbeid
6. Filmklipp/gjester som stimulerer til refleksjon og handling
7. Studentpresentasjoner av oppgaver/erfaringer/filmklipp, etc.
Informasjon til studentene legges på Fronter ved semesterstart, og for senere kurs
senest tre uker før kursstart og skal inneholde:
En velkomsthilsen til studentene
Kursbeskrivelse med pensum, evalueringsformer etc.
En oversiktlig timeplan
Datoer for utlevering og innlevering av oppgaver
Datoer for muntlige og skriftlige eksamener (fremgår av timeplan)
Relevante kompendier, ressurser, etc.

2. Under kurset
Forbered klasserommet, 10-15 minutter før hver undervisningsdag.
Er dette et bra læringsmiljø, ser det ut som du vil ha det?
Er de audiovisuelle virkemidlene på plass, og fungerer de?
Bruk Fronter for å kommunisere med studenten mellom
undervisningsblokkene.
Vi anbefaler forumfunksjonen i Fronter. Du oppretter et forum hvor
studentene kan stille spørsmål, og der du som faglærer kan svare. Det skaper
en form for FAQ-liste hvor studentene kan finne svar på sentrale spørsmål.
Har du spørsmål ang bruk av forumfunksjonen, send e-mail til
fronteransvarlig.
Læreren er ansvarlig for at klasseromsmiljøet er godt. Klasserommet bør luftes
i pausene.
Overvåk fravær
Frammøtelister hentes i administrasjon før undervisningen, og leveres tilbake
etter hver undervisningsdag eller umiddelbart etter kursavslutning. Hvis det er
mulig å bestille kompendium, skal faglærer be studentene krysse av for dette
på fraværslista under første time på første undervisningsdag.
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Emneansvarlig har ansvar for jevnlig å sjekke frammøtelistene og gi beskjed
til eksamensansvarlig når fraværet har oversteget 25 %. Det er studenten selv
som bærer hovedansvaret for kontroll av eget fravær (jmfr forskrift om fravær
§4.2.)
Kopi av kommunikasjon via e-mail med studenten angående fravær, sendes
administrasjonen.
Administrasjonen holder læreren oppdatert på sykemeldinger fra studentene.
Dersom sykemelding sendes til lærer direkte, må den videresendes til
administrasjonen umiddelbart.
Eksamen
Administrasjonen distribuerer kandidatnummer samt annen informasjon.
Forslag til ekstern sensor leveres til faglig leder og eksamensansvarlig innen 1.
sept og 1. febr for påfølgende semester.
Forslag til eksamensoppgaver sendes godkjenningsansvarlig og
eksamensansvarlig senest 2 uker før eksamensdato/utleveringsdato. Ved
skoleeksamen skal oppgaveformuleringen både være på bokmål og nynorsk.
Utlevering / innlevering av anonyme eksamensoppgaver/oppgaver gjøres via
Fronter, med definert åpningstid. Kursansvarlig sender eksamensoppgave ved
kursstart til eksamensansvarlig og godkjenningsansvarlig. Administrasjonen
legger den i rommet ”Anonyme innleveringer” på Fronter.
Oppgaver som ikke er anonyme administreres av kursansvarlig. Dette
innebærer å åpne mappe under innleveringer, med definert åpningstid og å
laste opp godkjent oppgavetekst. Liste med fastsatt resultat sendes
administrasjon umiddelbart for registrering.
Kopiering
HLT har avtale med Kopinor. Avtalen gir rett til kopiering fra alt utgitt
materiale, norsk og utenlandsk, slik som bøker, tidsskrifter, blader, aviser,
enkeltnoter og notesamlinger, brosjyrer og andre gratis publikasjoner.
Mrk følgende begrensninger for kopiering (utdrag fra Kopinors regelverk): Fra
bøker, inntil 15 % av sidetallet eller inntil et helt kapittel. Fra bøker som ikke
lenger er å få i handelen eller direkte fra utgiver innen rimelig tid, kan det
kopieres inntil 30 %. Fra vitenskapelige tidsskrifter, inntil to artikler per år fra
samme nummer, dog ikke mer enn 25 % av sidetallet. Fra andre periodiske
publikasjoner som aviser, ukeblader og tidsskrifter samt brosjyrer o.l. for
gratis distribusjon kan det kopieres uten grensninger av omfanget.
Kompendier for studenter produseres og distribueres via administrasjonen.
Kostnadene for produksjonen av kompendier dekkes av den enkelte student.

3. Etter kurset
Studentenes emne/kursevaluering:
hver student skal evaluere det enkelte emne/kurs
kursansvarlig sørger for at studentene fyller ut evalueringen elektronisk siste
kursdag.
Evalueringsskjemaene (skjema 1.2.3.1) er tilgjengelig i rommet til det enkelte kurs på
Fronter.
Faglærerevaluering
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Skjema for faglærerevaluering (skjema 1.2.4.1) er tilgjengelig i Lærerværelset
under Arkiv på Fronter. Evalueringene gjennomføres elektronisk senest 14
dager etter kursavslutning. Faglærere med flere emner/kurs skriver minimum
to evalueringer.
Sensur:
Viktig at faglærer på forhånd setter av tid i kalenderen til sensur.
Sensurfristen er tre uker etter eksamensdato.
Fagpedagogiske dager:
Det er ønskelig at du deltar på fagpedagogiske dager.
Vi oppfordrer alle til å delta på visjonsdøgnet i januar. Alle lærere som er
ansatt skal prioritere dette.
Kursansvarliges HMS ansvar
Dette innebærer bla. at du må være forberedt på å lede studenter ut av
skolebygningen i tilfelle brannalarm. Gjør deg kjent med rømningsveier.
Ved brann eller annen krise, benytt nødnummer (110 – brann, 112 – politi,
113 - helse).
Meld fra om avvik fra skolens visjon, verdier, retningslinjer og reglement.
Bruk avviks- og forbedringsskjema som både gjelder for HMS,
brannsikkerhet, eksamen, opptak og annet (tilgjengelig på www.hlt.no, fylles
ut elektronisk).
HUSK FRISTER!
Endring av pensum: sendes faglig leder innen 15. mai for høst og 1. nov for
vår.
Innkjøp av biblioteklitteratur: meldes til innkjøpsansvarlig innen 31. mai og
15. nov for påfølgende semester.
Liste over referanse- og supplerende litteratur og kompendium: leveres
bibliotekar før 31. mai og 15. nov for påfølgende semester.
Forslag til ekstern sensor: leveres til faglig leder og eksamensansvarlig innen
1. sept og 1. feb for påfølgende semester.
Forslag til eksamensoppgaver: sendes godkjenningsansvarlig og
eksamensansvarlig for godkjennelse 2 uker før eksamensdato/utleveringsdato.
Studentenes emne/kursevaluering: studentene fyller ut denne elektronisk på
Fronter i klasserommet. Kursansvarlig setter av tid til evaluering siste
undervisningsdag.
Faglærerevaluering: evalueringene gjennomføres ved kursets/emnets
avslutning på Fronter. Fylles ut senest 14 dager etter kursavslutning.
Ekstra informasjon til gjestelærere:
Kontaktpersonen for økonomi og praktiske rammer er Georgeta Sigland:
georgeta.sigland@hlt.no
Timeliste må leveres innen den 1. i hver måned for utbetaling den 12.
I tillegg til å følge instruksene i dette dokumentet plikter faglærerne på Eng BA seg til
å lese og utføre de administrative oppgavene som er beskrevet i dokumentet
”Responsibilities for the teachers and administration for English BA”.
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Akutt fravær meldes til faglig leder, Tommy Davidsson, mobil 93628646.
Vi ønsker deg Guds rike velsignelse i din lærergjerning!
Kontaktpersoner:
Rektor: Karl Inge Tangen (karl.inge.tangen@hlt.no)
Fagansvarlig: Tommy Davidsson (tommy.davidsson@hlt.no)
Bibliotekar: Kara Lamhauge Tangen (kara.lamhauge.tangen@hlt.no)
Oppdatering studiekatalog: Tonje Hande (tonje.hande@hlt.no)
Innkjøpsansvarlig: Tor Mikalsen (tor.mikalsen@hlt.no)
Godkjenningsansvarlig: Tor Mikalsen (tor.mikalsen@hlt.no)
Fronteransvarlig: David Aanje (david.aanje@hlt.no)
Eksamensansvarlig: David Andersen-Eikeri (david.andersen-eikeri@hlt.no)
Økonomi og praktiske rammer: Georgeta Sigland (georgeta.sigland@hlt.no)
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Responsibilities for teachers and administration for the Eng.
BA program
Instruction for the teachers:
The teachers need to read the document that gives instruction for the teacher’s
responsibility for a course (Faglærerinstruksen). In addition this document is to help
the teachers in the Eng BA and those who work in the administration concerning
special tasks in the Eng BA program and to receive an overview of who is responsible
for the different tasks in the Eng BA program.

Preparation of the course
Study Catalogue
The teacher is responsible for ensuring that the syllabus in the Study Catalogue is
updated and the bibliography is correct. Changes must be approved by FoU before 15
May for the Fall semester and before 1 November for the Spring semester. If there is a
need for some of the literature to be given to the students as a compendium (we are
allowed to copy 15% of a book or 30% if the book is out of print), then this
information must be provided in the syllabus in the Study Catalogue. The English BA
administration is responsible for updating the Study Catalogue and for posting it on
Fronter and on the website.
Literature
The teacher is responsible to assure that the literature is available. This means that the
books can be purchased and are available in the library. If the books are not in the
library, the teacher needs to ask the administration (tor.mikalsen@hlt.no) to order
those books. The required reading must be placed on the reference shelf before the
beginning of the course (or ask the librarian to do that if the teacher is not able to do
so).
If a compendium is required, the teacher should inform the librarian and provide the
necessary material. This must be done 3 week before the course starts. A message
should also be posted on Fronter that informs the students how they may retrieve the
compendium. This message shall also be sent 3 weeks before the beginning of the
course. The students can order the compendium on the first day of lectures and
purchase it on the second day. The non-resident students can order the compendium
by writing an e-mail to the administration (kara.lamhauge.tangen@hlt.no).
Schedule for each semester with dates for the different courses
English BA Coordinator creates the schedule. The schedule will be sent to the
teachers, the administration and posted on Fronter before the summer holiday and
before the Christmas break.
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Planning of the course
English BA Coordinator contacts the teacher and ensures that everything is planned
according to the structure of the course. The Coordinator sends necessary information
to the teachers (instructions for the teachers, guidelines for writing a Reading Guide,
the schedule of the lecture days, questions to use for the Group Mentoring and so on).
Fronter
The teacher is responsible for the course room on Fronter and posts necessary
information there. The teacher uploads the syllabus together with the information on
how to get hold of the curriculum literature at least three weeks before the course
start. Students must be notified of any changes in the curriculum literature within this
deadline.
External examiner
The Academic Dean informs the teachers if their subject will have an external
examiner.
Suggestion of an external examiner must be sent to the Academic Dean at the
beginning of each semester. The teacher sends the name to the Examination Officer
(david.andersen-eikeri@hlt.no) upon approval. The Examination Officer presents the
request to the external examiner.
Reading Guide
The teacher makes the Reading Guide and posts it on Fronter at the latest on Monday
morning the week of the course start. Written assignment(s) that run for the duration
of the course must be included in the Reading Guide. Guidelines of how to write the
Reading Guide is provided by the English BA Coordinator.
Essay and Final Exam
The teacher must send essay and exam questions to Tor Mikalsen
(tor.mikalsen@hlt.no) for approval minimum 2 weeks before the course begins. The
teacher forwards approved assignments to the Examination Officer (david.anderseneikeri@hlt.no) and the English BA administration (temesgen.kahsay@hlt.no).

During the course
Absences
The teacher needs to have an overview of absences. If a student has more than 25% of
absence without valid reason, the teacher needs to inform the English BA
administration who informs the student and the Examination Officer that she/he is not
allowed to take the Final Exam. Valid reasons include sickness accompanied with a
doctor’s note, death of an immediate family member, and preapproved absence from
the teacher or the Academic Dean.
On Campus Activity
Week 0

Week 1

The teacher posts the Reading Guide on
Fronter at the lastest on Monday morning.
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Individual Selfstudy
Familiarization
with the syllabus
and acquisition of
textbooks/literature
Approximately
150 pages to read

Fronter Activity
Syllabus available

Reading guide
available with

Week 2

English BA administration posts information
about the lecture days: the schedule,
information about lunch and dinner on
Fronter.

from literature
Reading-guide
available

12 lectures and study sessions introducing the
subject (Some of these lectures may be of
introductory nature, while other lectures may
provide more in-depth presentations on vital
parts of the subject)
The teacher posts PowerPoints (if any) for the
lectures on Fronter prior to the lecture days.
English BA administration is responsible for
the technical equipment during the lecture
days and for the video recording of the
lectures.
Librarian creates the attendance list for the
lectures.
The teacher will pick up the list of attendance
in the reception and will write down the
attendance two times a day and deliver the list
at reception after the lectures are completed.
(The students are NOT allowed to write down
the attendance themselves). Attendance is also
mandatory for the Group Mentoring session.

Approximately
150 pages to read
from literature
Reading-guide
available

Week 3

Approximately
150 pages to read
from literature
Reading-guide
available
Approximately
150 pages to read
from literature
Reading-guide
available

Week 4

12 lectures and study sessions.

Week 5

The teacher writes a message on Fronter
concerning how the students are to prepare for
the Group Mentoring.
The teacher has the Group Mentoring seminar
on campus for the resident students and one or
two ClassLive sessions for the non-resident
students. These dates are included in the
schedule for the semester.
The teacher sends potential MC test to English
BA administration by Wednesday
(temesgen.kahsay@hlt.no). Teacher prepares
25 additional questions for the Make-up MC

11

Approximately
150 pages to read
from literature
Reading-guide
available

reading plans and
essay assignment.
Introduction
materials through
self-study and/or
Fronter Learning
Path activities.
Online resources
and/or introduction
videos available11
Lecture
PowerPoints and/or
hand-outs are
available

Online lectures
available12

12 lectures and
study sessions.
Lecture,
PowerPoints and/or
hand-outs are
available
Online lectures
available
Multiple-choice test
(MC test)
Outline of Essay.
Group Mentoring
seminar of three
hours on campus
(mandatory). Group
Mentoring session
on ClassLive for
the non-resident
students.
Mandatory.

Online lectures will be made available throughout the progression of the subject in accordance with
the readings and assignments.
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Week 6

Week 7

Week 8

tests and sends these to English BA admin at
the latest on the following Monday.
English BA administration posts the MC test
on Fronter.
Examination Officer sends the evaluation form
for the Essay to the teacher and states the
deadline for grading.
English BA administration creates exam
rooms on Fronter.
Examination Officer creates the examination
numbers, and after the assignment has been
delivered on Fronter, downloads them and
sends them through Ephorus. The assignments
are sent to the teacher and the external
examiner, together with the Ephorus report,
and the deadline for grading.
The teacher shall follow the Plagiarism
Guidelines in cases of plagiarism (the
document is available on Fronter).
English BA administration posts the
evaluation forms on Fronter. The teacher
reminds the students to fill out the evaluation
form.
The teacher also needs to fill in an evaluation.

Online lectures
available
Essay assignment.
(1500 words)
Online lectures
available
3-day (72 hrs)
Take-home Exam
on a specific theme
(2500 words) or a 4
hour school exam
for resident
students.

Course Evaluation

After the course
Grading
The deadline for grading assignments is 3 weeks. One week extension may be given
in exceptional cases. Grades for Life Essay assignments are published on Fronter with
a corresponding comment for each essay. All grades and comments must be published
on the same day. Final exams and 72-hour school exams do not require written
comments on Fronter. If a student wants an explanation of the grade, the student must
contact the Examination Officer who requests a comment from the examiner(s). The
Examination Officer forwards the comment to the student.
External Examiner
In case a course has an external examiner, the internal and external marker meets to
establish an agreed mark. The external marker has the final say in regards to the
grade. The internal and external examiners send their agreed marks to the
Examination Officer upon completion. The external examination process must take
place within the 3 week deadline.
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Plan for forsknings og utvilkings arbeid, Høyskolen for
Ledelse og Teologi
Tidsperiode: august 2014 - august 2017

Forskning og forskningsprosjekter
Hovedprosjekt: The Missional Church in the Power of the Spirit
I den perioden vil HLT gjenoppta og prioritere det tverrfaglig forskningsprosjektet:
The Missional church in the Power of the Spirit. (se vedlegg). Dette prosjektet
springer ut av skolens visjon og verdier og vil derfor legge grunnlaget for fremtidig
undervisning og forskning. Målet er at skolen stab og sentrale gjestelærere skal bidra
med 1-2 forskningsbaserte artikler i løpet av de tre årene og at disse artiklene skal bli
publisert i bokform eller i anerkjente tidskrifter.
Enkeltstående prosjekter:
I tilegg vil enkelte av lærere produsere bøker og artikler innefor sitt fagfelt og invitere
kollegiet til HLT til å bidra i denne prosessen

Tiltak for faglig utviklingsarbeid
HLT vil å også forske å skape et læringsmiljø blant de ansatte som stimulerer til
faglig og personlig utvikling. Dette vil gjøre gjennom å legge til rette for at:
Det vil bli gjennomført 6 pedagogiske fagdager (inklusiv 1 læringslaboratorie
og 1 visjonsdøgn)
Alle lærere vil utarbeide en plan for egen og sitt fagfelts utvikling ved skolen
med støtte fra faglig leder.
Med utgangpunkt i disse planene vil biblioteket bli oppgradert med nye og
relevante resurser i form av bøker, journaler og andre faglige og pedagogiske
ressurser
Med utgangspunkt i denne planen vil skolens stab også delta på faglig
relevante konferanser (1-2 i året, avhenging av økonomi). Man vil bestrebe
seg på å delta på internasjonal forskerkonferanser hvert annet år.
IT-baserte læringsressurser vil også bli tatt i bruk slik at lærerne fortløpende
kan utveksle erfaringer og kunnskap relevant for faglig utviklingsarbeid
gjennom classfronter og andre læringsverktøy.

Pedagogisk utviklingsarbeid
Skolen vil i denne perioden også ta sikte på stimulere til praktisk pedagogisk
kompetanseheving. Et prioritert satsningsområde vil være å heve kompetansen innen
problembasert læring og ’case- metoder’. I tilegg til dette vil læreren sammen forsøke
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å møte kompetansehevingsbehov som blir identifisert som følge av at HLT
gjennomfører sitt program for kvalitetssikring og organisasjonslæring.
For å heve kompetansen vil følgende tiltak bli gjennomført:
Det vil gli gjennomført 2 spesielle praktisk pedagogiske temadager (inklusiv
læringslaboratorium) i løpet av perioden
Læreren vil også utvikle en plan for egen utvikling av praktisk pedagogikk
med støtte fra faglig leder, basert på erfaringer som identifiseres i
kvalitetssikrings systemet.
IT baserte læringsressurser vil også bli tatt i bruk slik at lærerne fortløpende
kan utveksle erfaringer og praktisk pedagogisk kompetanse. Det kan bli
aktuelt å inkludere ulike referansepersoner som studenter og praktikere i
denne prosessen.

Nasjonalt/Internasjonalt samarbeid
HLT vil også delta i nordiske utviklings og forsknings samarbeid i den aktuelle
perioden. I tilegg til dette vil skolen utvikle faglig samarbeid med utenlandske
institusjoner.
De viktigste samarbeidspartnere vil være Ansgar Teologiske Seminar og Örebro
Teologiska Högskola. Sammen med disse skolene har vi etablert og vil kontinuerlig
utvikle en master i menighetsledelse og menighetsutvikling. Samarbeidet vil ha form
av:
Felles FOU samlinger (ca 2 året) inklusiv felles fagkonferanser
Utviklingen av et felles tidsskrift: Scandinavian Journal of Leadership and
Theology
Utvikling av forskningsprosjekter. Dett vil koordineres med HLTs eget
prosjekt ’The Missional Church in the Power of the Spirit’.
I tillegg vil HLT også samarbeide med: Regent University, USA
Dette samarbeidet vil innebære:
Utveksling av lærekrefter
Felles akademiske konferanser
Mentoring – av stab og lærere
Publisering i Regent’s journaler
Phd stipendiat
Samtaler med henblikk på fremtidig forskningssamarbeid
Vedlegg 1: Felles forskningsprosjekt
The Missional Church in the power of the Spirit
Introduction:
This research project sets out to create a holistic model of church leadership in late
modern contexts.
It will begin from two fundamental questions:
- What are the key dimensions of the missional church in a late modern context?
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- What are the key dimensions of missional church leadership, in the power of the
Spirit?
Goals
The overarching goals of this project are:
To develop a holistic model of missional church leadership
To develop articles and books that presents and debates this model – in
relation to other models
To develop practical and educational tools that may stimulate, facilitate and
support relevant missional leadership –and in the context of late modernity.
Operational goals
The research project will in the time span of three years (August 2017) produce (an
anthology) and separate articles for the Scandinavian Journal of Leadership and
Theology. More specifically the goals are:
1 .To publish an academic book by the end of September 2016. The working title is:
‘Towards a Model of Missional churches and Missional Leaders in Late Modern
Contexts’.
This book will be an academic introduction to a model of holistic church leadership. It
will provide articles based on papers/articles and responses, presented during the
project. Contributors will mainly be trained academics with an academic degree at Ma
level of higher (Cand. Theol, Cand. Philol, Ph.D)
This book should be written by both academics and practitioners providing
knowledge about, and dialogue on the practice building of missional churches.
2. To create a flexible diagnostic tool for churches – in missional perspective, by the
end of August 2017.
The tool should make it possible to evaluate churches, based on the ideas outlined in
the project, yet it should also be flexible in the sense that it can be adjusted to
different local contexts and traditions.
Guidelines
Particular attention will be paid to the role of spirituality in church leadership. There
are two reasons for this. Firstly, this project is born out of the vision and values of the
Norwegian School of Leadership and Theology. This school mission is to train
leaders and stimulate missional practice in the power of the Holy Spirit. Secondly,
Spirituality is downplayed in many existing academic models of leadership, including
theological ones. We intend to launch new and fresh perspectives on organisational
and ecclesial leadership that hopefully also may be integrated into several academic
discourses.
The starting point of project will be a model of leadership developed on the basis of a
recent empirical study of growing European churches. The model will then be tested
and elaborated in dialogue with
recent ecclesiological studies
theological perspectives and biblical images of the missional church
relevant social scientific perspectives
leadership theory
Practical theological models.
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Organisation
The research program will be lead by the principal, Karl Inge Tangen, and the
academic dean, Tommy Davidsson.
Editors of the first book may be Karl Inge Tangen, Tommy Davidsson and Jan Inge
Jensen
Editors of the second book will be Karl Inge Tangen, and Truls Åkerlund
Guidelines for participation
Even though this research project is undertaken by the faculty of the Norwegian
School of Leadership and Theology, other scholars and practitioners will be invited to
will be invited to participate. Every participant will present a proposal of her or his
article/chapter by December 2014.
Chapter proposals
Each proposal should be between 350 and 400 words. It should include a working
title, a statement of the problem, the scope & outline of the paper, a brief discussion
of the methodology, and a tentative conclusion. Please confirm that your name, title,
and organization are as they should appear on the program. Requests for audio/visual
equipment must be made along with the proposal.
Manuscript submission
Each chapter should be written according to Journal of Pentecostal theology’s
guidelines for manuscript submission (se appendix). We will encourage participants
to publish articles and papers in journals.
Deadlines
Deadline of article/chapter is December 2014
Deadline for articles/chapters is June 2015
Manuscript submission guidelines
Format the First Page of the Article as follows.
At the top:
1. Title of Article (centered)
2. Author's Name (as you wish it to appear; centered)
3. Address (professional mailing address; centered)
4. Email address (centered)
5. Abstract (50-150 words) and up to five keywords arranged in alphabetical order
6. Double-space, then Beginning of Article
At the bottom:
1. If needed, a footnote on the title that details any pertinent bibliographic background
facts about the article: e.g., 'This paper was previously presented at the annual
meeting of . . . [complete mtg. info.]' or 'This paper is a response to . . . [full
bibliographical info.]' or 'This article has been translated from its original German
version by . . .'
2. A footnote on the author's name giving bio. info., according to the following details
and format (include highest academic degree and where earned):
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Further guidelines for manuscripts
1. Use single 'quotation marks', employing double "quotation marks" only when
within single quotation marks.
2. In the initial citation of an article from a journal or book, give the complete page
extent of the article, followed (in parentheses) by a more specific page reference, if
needed to specify the matter being footnoted.
GENERAL
1. Manuscripts should be formatted using one and a half line spacing, printed on one
side only and numbered consecutively throughout. Margins of approximately one and
a half inches or 39mm should be used.
2. A short abstract of 200-300 words and up to five keywords MUST be supplied with
your article.
3. All articles will be refereed and should normally be 5000-8000 words in length.
4. Quoted matter, if more than four lines, should normally be indented, without
quotation marks.
5. Quotations of up to four lines should form part of the text, and should be indicated
by single quotation marks. Double quotation marks should be used only for quotations
within quotations.
6. In general, foreign words and phrases should be italicized, both in main text and
footnotes. Greek and Hebrew should be transliterated.
7. -ize spellings should be used (recognize, emphasize, organization, etc. BUT
analyse, exercise, etc.).
8. Contributors from North America may use North American spelling and
punctuation.
9. Headings: Please mark up heading levels 1.1, 1.2, 1.2.1 etc. These will be removed
later, but are helpful to the typesetter to assign heading styles.
10. Authors of articles and book reviews will be sent a first proof and will normally
be expected to return these within two weeks of receipt. Corrections should be
confined to typographical errors or to specific questions raised by the editors.
11. For further reference, The Oxford Dictionary for Writers and Editors (Clarendon
Press 1981) is recommended.
12. Authors will be given a set number of accesses to their article on Sage Journals
Online, similar to the set number of paper off-prints they currently receive, with the
ability to print off a set number of copies of their article, as well as the opportunity to
purchase additional paper copies if they wish. We will continue to send
complimentary copies of the journal in which their articles appear, in addition to the
online access to pdf’s.
GENDER & LANGUAGE
1. Where a gender-inclusive alternative is possible, it is to be preferred.
e.g. 'humanity' rather than 'man' when referring to both sexes
2. When personal pronouns are used both sexes should generally be included.
e.g. 'The Christian has to acknowledge his or her dependence on grace'.
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(If this seems clumsy, use plural forms: 'Christians have to acknowledge
their dependence on grace'.)
UPPER & LOWER CASE
1. Use lower case for personal pronouns of divine persons other than at the beginning
of sentences: he, his, etc.
2. In the case of the Church, use upper and lower case as follows:
Upper case (a) for the whole Church
(b) for a denomination, e.g. the Church of England
Lower case (a) for the building
(b) for the local church
(c) as an adjective: church teaching
also: churchgoer but High Church
3. In the case of the Scriptures, use upper and lower case as follows:
(a) Bible and Scripture but biblical and scriptural
(b) Gospel - when referring to a canonical book
(c) gospel - when speaking in more general terms
(d) Kingdom of God but cross, crucifixion, resurrection, etc.
ABBREVIATIONS
1. Use of full stops in abbreviations:
When an abbreviation is formed by cutting a word short, a full stop must be used at
the end; when an abbreviation is formed by the omission of internal letters, a full stop
is not generally used. Thus: Rel. but Sgt
Note: Prof. Revd St Dr Mr
2. BC, AD, CE, BCE should be unpunctuated and set in small capitals.
3. Note the following abbreviations:
ed. (editor, edited by)
trans. (translator, translated by)
rev. (reviser, revised by)
edn (edition)
repr. (reprint)
vol./vols. (volume)
VERBAL STYLE and SPELLING
1. Brackets within brackets (parentheses) should be square, e.g. G.H. Jones ('The
Decree of Yawweh', VT 15 [1965], pp. 336-44). However, the major exception to this
rule is that square brackets indicating text inserted into a quotation by the author stay
in square brackets, e.g. [sic].
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2. Numerals are written out in full when they are ten or below, when they begin a
sentence and when they are an even hundred, thousand, million, etc. But sometimes it
is better to have consistency rather than follow this rule. Numbers of centuries should
always be written out in full: twenty-first century; nineteenth century etc.
Use Roman numerals for vol. numbers of books, and series numbers; and Arabic
numbers for journal issue nos.
3. Possessives. For possessives of proper names ending in a (pronounced) s add 's,
e.g. Child's Introduction, Jones's views. The exception is for ancient names, e.g.
Jesus', Barthes', Descartes' etc.
4. Ellipses: all quotations are in the nature of things an extract from a longer text, so
ellipses should not be used simply to indicate that in the original text there are
preceding and following words.
5. Use:
focused, focusing etc (not focussed, focussing)
first, secondly, or first, second (but not firstly)
acknowledgment, judgment
analyse (but analyze in American spelling)
6. 'E.g.' and 'i.e.' are only permissible in the body of the text if they introduce a list or
are within brackets. Likewise, please avoid 'etc.' unless it is in a footnote.
Please do not use op. cit. and avoid ibid.
Avoid 'f.' and 'ff.'
BIBLICAL REFERENCES
Please observe the following abbreviations:
Gen. , Exod, Song., Isa., Lev., Jer., Num., Lam., Deut., Ezek., Josh., Dan., Judg.,
Hos., Ruth, Joel, Sam., Amos, Kgs, Obad., Chron., Jon., Ezra, Mic., Neh., Nah., Est.,
Hab., Job, Zeph., Ps. (plural Pss.), Hag., Prov., Zech., Eccl., Mal.,
Mt., Col., Mk., Thess., Lk., Tim., Jn, Tit., Acts, Phlm., Rom., Heb., Cor., Jas., Gal.,
Pet., Eph., Jn, Phil., Jude, Rev.
Use Arabic numerals throughout: 2 Cor. not II Cor.
Full stops between chapter and verse numbers: Lk. 6.12
Hyphens to mark sequences of verses:
Mt. 3.6-8 Lk. 6.10-12 Jn 10.12-14, 16 (N.B. the space after the comma).
En rules for sequences extending beyond a single chapter: Mt. 6-9
Semicolons to divide distinct references to different chapters of the same book: John
6.15; 14.12
Semicolons to divide single references to separate books: Lk. 4.12; 2 Cor. 3.8
Biblical references may be placed in parentheses in the text - e.g. (Mt. 2.6-8) - or in
the footnotes but please be consistent.
FOOTNOTE STYLE
The following conventions should be followed in footnotes. Please note articles
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from periodicals or titles of book chapters are printed within single quotation
marks. Book titles are in italics.
L. Barrett, 'Theology as Grammar: Regulative Principles or Paradigms and
Practices?', Modern Theology 25.2 (1988), pp. 155-72.
Book:
Colin E. Gunton, The One, The Three and The Many (Cambridge: Cambridge
University Press, 2nd edn, 1993), pp. 56-59.
Chapter/article in a collected volume:
J.L. Martyn, 'Have we Found Elijah?', in R. Hamerton-Kelly and R. Scroggs (eds.),
Jews, Greeks and Christians: Cultures in Late Aniquity (trans. J. Smith; SJLA, 21;
Leiden: E.J. Brill, 2nd edn, 1976).
Short title
When a book, a chapter or an article is referred to again, after its first occurrence, a
short title form is used, e.g. Martyn, 'Have we Found Elijah?', p. 235.
BIBLIOGRAPHY
Order of Bibliography
The order of data in the bibliography is the following:
Element of Bibliography followed by
author(s), editor(s) (ed., eds.) comma
title opening round bracket
editor (ed.) (if there is an editor as well as an author) semicolon
translator (trans.) semicolon
series comma
number in series semicolon
number of volumes (e.g. 2 vols.) semicolon
reprint status (repr.) comma
place of publication colon
publisher comma
edition (e.g. 2nd edn, rev. edn) comma
date closing round bracket, full stop
e.g. Smith, M., and D. Jones (eds.), Book Title, I (trans. Z. Smith; JSOTSup, 100; 2
vols.; place: publisher, edn, date).
Note: not all of these elements are appropriate for every book, of course!
The following conventions should be observed in the bibliography and footnotes:
1. When the reference is to a nineteenth-century or older work the publisher's name
may be omitted.
2. Page references should be in the following form: pp. 92-98, pp. 153-79 but pp. 107109, pp. 107-114. Avoid the use of 'f.' and 'ff.'
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3. For more than three authors or editors it is permissible to use et al.
4. In the bibliography, multiple entries for an author may be arranged either in
chronological or alphabetical order.
5. Title and subtitle. Between the title and subtitle of a book there should be a colon,
not a full stop (though occasionally a book has a more complicated title and a full stop
is more appropriate).
6. More than one place of publication. When a publisher has more than one office,
only the first stated or the head office should be given.
7. More than one publisher. Where a book has been published by more than one
publisher, use the following style: Exeter: Paternoster Press; Grand Rapids:
Eerdmans.
AUTHOR-DATE (SOCIAL SCIENCE) STYLE
The function of the author-date style of referencing is to reduce the need for
footnotes, by embedding references to cited works in the text in abbreviated form
(e.g. Brown 1980: 123).
Note there is no punctuation after the author's name and a space always follows the
colon between the date and the page reference (which omits 'p.' or 'pp.').
Several works by the same author are cited by date only, the dates being separated by
commas; when page numbers are given, the year dates are separated by semicolons:
(Jones 1963, 1972a, 1986)
(Jones 1963a: 10; 1972; 1986: 123)
Where there are authors with the same surname, initials should be included.
In bibliography
In the Bibliography, the basic forms of the author-date style are illustrated here:
Jones, A.
1980 On Consistency (HSM, 9; Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2nd
edn).
1986a 'Second Thoughts: An Addendum', Jounral of Bibliographic Research 30: 1221.
1986b 'Second Thoughts: A Further Addendum', Journal of Bibliographic Research
30: 332-45.
Smith, H., and P. Smith
1980 'Atonement and Sacrifice in the Qumran Community', in Jones 1980: 321-86.
The order of entries is by year; if there is more than one item from the same year, the
dates are labelled a,b,c, etc.
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Versjon:
Ansvarshavende:

14.11
Rektor

Kriseplan Høyskolen for Ledelse og Teologi
Innledning: Når det utenkelige skjer......
Direktoratet for sivilt beredskap omtaler en krise som noe som kan oppstå plutselig,
enten som følge av naturfenomener, menneskelige handlinger eller teknologisk svikt,
og peker på enkelte kjennetegn som er felles for de fleste kriser:
krisen kommer overraskende
mangel på kontroll
vitale interesser står på spill
mange aktører
tidspress
sammenbrudd i den regulære beslutningsprosessen
fokus på kortsiktige løsninger
usikkerhet
mangel på informasjon, desinformasjon
intens interesse og oppfølging fra utenforstående blant annet gjennom bred
mediadekning
Når en krise oppstår, er det ikke tid til å tenke rasjonelt gjennom hva som bør gjøres.
Det er derfor viktig å ha en beredskap for det verst tenkelige. Denne planen er ment å
gi veiledning om hvordan høyskolen håndterer større ulykker der politi og
redningsapparat er koplet inn. De tiltak som gjelder omsorg er også relevante i andre
situasjoner der studenter, ansatte eller deres pårørende er rammet av ulykker, sykdom,
dødsfall eller krise.
Planen er delt i 3 deler:
1. Organisering
2. Informasjon
3. Omsorg
Organisering, informasjon og omsorg henger sammen, og alle aspektene må ivaretas
for at høyskolen skal kunne håndtere en krisesituasjon på en god og profesjonell måte.
Det er også viktig å være klar over at det er flere enn høyskolen som er aktører i en
krisesituasjon. For eksempel spiller politi og redningsapparat en viktig rolle når det
gjelder informasjon, og høyskolen må være klar over rollefordelingen.
Det er umulig å forutse alle tenkelige eventualiteter i en krisesituasjon. Én krise er
sjelden lik en annen. Hvilke konkrete tiltak som er nødvendig, vil avhenge av den
konkrete situasjon man står overfor. En må derfor være tilbakeholden med alt for
detaljerte rutiner på dette området. Det er like stort behov for mental beredskap som
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detaljerte forholdsregler. Det må allikevel finnes noen retningslinjer for hvem som
gjør hva når en krisesituasjon oppstår. Det viktigste når det gjelder organisering er en
klar ansvarsfordeling, både for å sikre at de riktige personene gjør de riktige tingene,
og for å unngå at flere personer tar ansvar for de samme oppgavene. Flere steder i
planen er det angitt hvem som har ansvar på ulike felter. Med ansvar menes her
ansvar for å ta beslutninger og for å organisere tiltak, ikke for praktisk gjennomføring.
Der høyskolen går ut med informasjon er det viktig å tydelig signalisere åpenhet,
ærlighet, tilgjengelighet og vilje til å informere. Hovedmålet for all informasjon i en
krisesituasjon må være å gi saklig kunnskap, blant annet for å unngå rykter og
usikkerhet. Informasjonen må være troverdig og tillitvekkende. I situasjoner som
oppfattes som stressende, er det av betydning å gjenta informasjonen ved flere
anledninger, og gjerne la skriftlig informasjon supplere den muntlige (eller omvendt).
Når studenter eller tilsatte - eventuelt deres nære pårørende - blir utsatt for ulykke,
krise eller død, er det viktig at alle som på en eller annen måte rammes eller berøres,
kan få oppleve nærhet, interesse og omsorg fra miljøet omkring. Særlig viktig er det
at kolleger har innlevelse og viser nødvendig ansvar.

1. Organisering
Overordnet ansvar
Rektor (som HMS ansvarlig) eller den han/hun bemyndiger (i første rekke
administrativ leder) er ansvarlig for den organisering og tilrettelegging som er
nødvendig i den aktuelle situasjon.
Rektor eller den han/hun bemyndiger er i samråd med politiet ansvarlig for
informasjon internt og eksternt. Alle andre henviser til han/henne.
Sjekkliste for de første timer etter en ulykke
En ulykke kan skje både innenfor og utenfor høyskolens område. I det følgende er det
tenkt på begge disse mulighetene.
På skadestedet
Det er ikke mulig å forutse hvem som vil være til stede på et skadested (men se for
eksempel skolens branninstrukser for en formaliserte beskrivelse av
ansvarsfordelingen ved brann). Den/de som er til stede og som er i stand til det må
sørge for:
at alt gjøres for å redde liv og begrense skader
at politi/brannvesen/helsepersonell blir varslet og får den assistanse som kan
gis
skaffe nødvendig transport
at høyskolens ledelse snarest mulig får beskjed og oppdateres med
opplysninger
at de involverte som er i stand til det så raskt som mulig får anledning til å
kontakte sine nærmeste
å være tilgjengelig på telefon
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Vær nøye med…
at all informasjon som gis er korrekt.
at du er bevisst på hvem du gir informasjon til.
at du fører en form for logg.
På høyskolen
Ansvar: Rektor
Få klarhet i den aktuelle situasjonen - hva vet vi?
Sjekk at høyskolens ledelse (styreleder og ledergruppe) er informert.
Utenom kontortid: Sentralbordet bemannes. Det vurderes å innkalle
ledergruppen, eventuelt administrativt personell.
informasjon til ansatte og studenter, f.eks. ved hjelp av elektronisk post.
Pårørende varsles av politi/sykehus/prest.
Det vurderes hvorvidt man bør samle aktuelle grupper av studenter og kolleger
for informasjon og støtte. Politi, rektor og prest kan være med på denne
samlingen. Sørg for servering.
Informasjon om ulykken på høyskolens hjemmeside vurderes.
Behov for pressekonferanse vurderes. Eventuell kontakt med pressen skal skje
i samråd med politi/redningstjeneste om disse er innblandet.
Ved dødsulykke for tilsatte eller studenter heises flagget på halv stang.
Ved ulykker i utlandet skal også lokalt politi hjemme kontaktes. Se ellers
kapitlene om informasjon og omsorg.
Varslingsliste
Vitner til en alvorlig ulykke må alltid først varsle en av de offisielle krisetelefonene
Brann: 110
Politi: 112
Medisinsk nødhjelp: 113
Deretter skal høyskolens ledelse varsles (Telefonnumre angis som arbeid/mobil):
Rektor: Karl Inge Tangen 67 10 35 50 / 90 98 05 64
Administrativ leder: Georgeta Liliana Sigland 67 10 35 53 / 41 10 02 85
Minst en av disse skal varsles.
Ledelsen vurderer hvilke andre grupper det er nødvendig å varsle/innkalle:
Ledergruppen
Rektor: Karl Inge Tangen 67 10 35 50 / 90 98 05 64
Administrativ leder Georgeta Liliana Sigland 67 10 35 53 / 41 10 02 85
Faglig leder: Tommy Davidsson 67 10 35 50 / 93 62 86 46
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Studentpastor og studentveileder: Bente Sandtorp 67 10 35 44 / 90 12 20 32
Styreleder og nestleder (som varsler styre, telefon angis som mobil):
Øystein Gjerme , styreleder 92 04 82 18
Roald Zeifert, nestleder 92 61 96 67
Brannansvarlige:
Rektor: Karl Inge Tangen 67 10 35 50 / 90 98 05 64 (brannvernleder)
Vaktmester: Kazmierz Ograbek 67 10 35 40 / 96 81 00 90 (ansvarshavende for
prøving og tilsyn med brannvarslingsanlegg og nødlysanlegg)
Tillitsvalgte:
Øvrig se ”HLT kontakt info” listen
Tor E Mikalsen 67 10 35 42 / 93 83 81 37
Bente Sandtorp 67 10 35 44 / 90 12 20 32
Tonje Ellingsen Ringevoll, Studentrepresentant 97 00 81 66
Oppfølging (dagen etter ulykken og de påfølgende dager)
Ansvar: Rektor
La kolleger og studenter få være sammen den nærmeste tiden etter ulykken.
Legg til rette for at de kan snakke om sine reaksjoner. Informer grundig om
hva som har skjedd og om hva som vil skje framover.
Sjekk behovene for særlige tiltak ut over det som det tradisjonelle
hjelpeapparatet stiller opp med, f.eks. samtale med kvalifisert personale i
forbindelse med sorg- og krisereaksjoner. Glem ikke at også andre enn de som
er fysisk skadet kan føle seg involvert i hendelsen og derfor trenge
oppmerksomhet og egnede tiltak.
Eventuell minnestund må organiseres
Blomster til de dødes pårørende og til skadde ansatte/studenter
Pårørende vil vanligvis bli tatt hånd om i lokalmiljøet, men høyskolen bør
følge opp ved å informere så grundig som mulig om hendelsesforløp, og ved
dødsfall gjerne invitere pårørende til ulykkesstedet og til å se miljøet den
forulykkede var i.
Høyskolen bør være representert i eventuell begravelse.
Blomster til begravelsen
Ved dødsfall må de aktuelle student- og personalregistre ajourføres, og
avdødes navn på ulike adresselister tas ut.
De som har vært særlig involvert i organisering, informasjon og
omsorgsarbeid må gis anledning til å snakke sammen om det de har opplevd.
Se ellers kapitelet om omsorg.
Evaluering
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Ansvar: Rektor
Når hendelsen er kommet noe på avstand, bør høyskolens ledelse sammen med andre
sentrale aktører evaluere høyskolens krisehåndtering og de ulike tiltak som ble satt ut
i livet. Erfaringene må nedfelles skriftlig med tanke på senere krisesituasjoner.

2. Informasjon
Det er ikke høyskolens oppgave å informere eksternt om at en ulykke/dødsfall har
skjedd. Vår oppgave er å forsikre oss om at politiet har gjort dette. Rektor i samråd
med politiet skal vurdere når og hvordan informasjon skal gis internt. Politiet svarer
på alle spørsmål om:
Ev. omkomne
Tilstanden til ev. skadde personer (evt. også uttalelser fra sykehuset)
Navn på omkomne/skadde
Omstendighetene rundt ulykken
Årsak til ulykken
Redningsarbeidet
Bortsett fra å uttrykke bekymring og sorg over det som har skjedd, bør en i de første
timene etter at ulykken/dødsfallet har skjedd, henvise alle henvendelser fra media og
andre eksterne til politiet. Etter hvert kan høyskolen uttale seg eksempelvis om
I hvilken sammenheng ulykken skjedde (studentene i klasse xx/studium yy var
på tur til ...)
Hvilke konsekvenser ulykken kan tenkes å få for høyskolen
Vær tilbakeholden med navn på medstudenter/kolleger: Media vil ofte forsøke å få
kontakt med kolleger/medstudenter for å få snakke med dem om eventuelle
forulykkede. Høyskolens ansatte bør være svært tilbakeholdne med å opplyse hvilke
kolleger/medstudenter som står/stod vedkommende nærmest. En må i det minste være
sikker på at kollegene/medstudentene er informert om hendelsen.
Informasjonskanaler
Informasjonsoppgavene ved kriser og nødssituasjoner er ikke bare knyttet til mediene.
Dersom ikke andre informasjonsoppgaver utføres skikkelig, blir også det bilde
mediene formidler dårligere enn nødvendig. Mediene er ikke bare å betrakte som
målgruppe, men må også sees som kommunikasjonskanaler og budskapsformidlere.
Pressemeldinger og pressekonferanser hjelper oss å holde kontroll på vår egen
informasjon. For å unngå spekulasjoner bør det informeres best mulig. I tillegg til
mediene er disse viktige målgrupper for høyskolens informasjon:
Studenter
Ansatte
Ev. forulykkedes pårørende
Alle meldinger eksternt og internt må avsluttes med opplysninger om hvor man kan få
ytterligere informasjon.
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Interne informasjonskanaler
Eksempler på interne informasjonskanaler er:
For ansatte: Elektronisk post, telefon og informasjonsmøter. Informasjon om
ulykken skal i størst mulig grad gis på informasjonsmøter.
For studenter: Elektronisk post, telefon og informasjonsmøter. Informasjon
om ulykken skal i størst mulig grad gis på informasjonsmøter.
Mer om informasjonssamlinger og samlingsrom
Studenter og ansatte som har nær tilknytning til de som er innblandet i en større
ulykke, bør snarest få tilbud om å kunne samles på et sted for nærmere
opplysninger/samtale. Rektor, politi og prest bør være til stede. Møtet har to
hensikter:
Alle får samme informasjon og rykter kan avkreftes
Kolleger/medstudenter kan sammen bearbeide sjokket over det som har
skjedd.
På slike møter er det viktig at kollegene/studentene får vite hva høyskolen og politiet
vet om omstendighetene bak hendelsen. Det er også viktig at de som møter år stille
spørsmål, og at deltakerne i møtepanelet svarer så godt og så åpent om de kan.
Dersom det er nødvendig, må slike møter gjentas når det er noe nytt i saken.
Eksterne informasjonskanaler
Eksterne informasjonskanaler er i første rekke høyskolens hjemmeside, samt mediene
(aviser, riksdekkende og lokale radio- og TV-stasjoner). Ved større ulykker vil mange
fort også begynne å lete på internett etter informasjon.

3. Omsorg
Hva kan eller bør vi gjøre?
Det finnes ikke noe fasitsvar på spørsmålet om hva vi kan eller bør gjøre i en kriseeller ulykkessituasjon som rammer høyskolen. Slike situasjoner vil nødvendigvis ha
forskjellig karakter med svært ulike utfordringer og behov. likevel er det mye å vinne
om vi på forhånd har merket oss og bevisstgjort oss på hva det erfaringsvis er klokt å
gjøre i slike situasjoner. Sjokk og fortvilelse, frykt og forbitrelse, sorg og savn - alle
typer følelsesmessige reaksjoner og praktiske behov må høyskolen prøve å ta på
alvor. Målet må være at vi på en best mulig måte kan vise omsorg for og ta vare på
såvel studenter og tilsatte som pårørende og andre berørte parter.
Ansvar
Rektor har et overordnet ansvar for de særlige tiltak som i en krise- eller
ulykkessituasjon skal gjennomføres på høyskolens vegne.
Ledergruppen har ansvar for den praktiske gjennomføringen av omsorgstiltak for sine
medarbeidere.
Studentpastor/studentveileder er i samarbeid med den/de berørte parter ansvarlig for
at nødvendige tiltak gjennomføres for studenter.
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Ledernes ansvar må sees i sammenheng med det ansvar det profesjonelle
hjelpeapparatet utenfor høyskolen vil ha. Men hver enkelt ansatt og student bør være
klar over at ingenting kan erstatte den støtte vi som medmennesker kan gi hverandre
en tung og vanskelig situasjon. Høyskolen kan likevel iverksette ulike tiltak som for
eksempel:
Sorggruppe
Sorgen er en naturlig del av menneskelivet - den er ingen sykdom som skal kureres,
men en normal reaksjon som skal gjennomleves. Sorgprosessen vil være forskjellig
fra det ene mennesket til det andre. Likevel vil den gjerne ha visse typiske faser eller
elementer - som sjokk, reaksjon, bearbeiding og nyorientering.
Som oftest kan et trygt nettverk av familie, venner og kolleger forhindre at den
sørgende blir ensom i sin sorg. Men noen ganger kan et dødsfall utløse behovet for en
særskilt sorggruppe som kan gi en mer profesjonell støtte og hjelp i den nødvendige
sorgprosessen. Dette kan også være aktuelt når flere mennesker opplever felles sorg
og savn.
Studentpastor
For de ansatte og studenter er studentpastoren en tilgjengelig omsorgsperson og
samtalepartner og kan bl.a.:
tilkalles når et dødsfall er skjedd
informere pårørende og venner om dødsfall
være i kontakt med studenters pårørende
bidra ved minnesamvær
være tilgjengelig for oppfølgende sjelesorg
organisere sorggruppe for studentene
Krisehjelp
I forbindelse med alvorlige ulykker kan det også være aktuelt å tilby profesjonell
krisehjelp.
Politiet og redningsapparatet kan bistå med opplysninger om krisehjelp. Erfaringsvis
er det begrenset hva profesjonelle hjelpere kan utrette i den aller første tiden etter at
en ulykke har skjedd. Etter hvert som de berørte selv ber om det eller viser åpenhet
for det, er det imidlertid positivt å kunne ha profesjonelle og erfarne mennesker til å
bistå seg.
Så langt som mulig bør høyskolen nyttiggjøre seg og samarbeide med det ordinære
hjelpeapparatet - f.eks. lege eller andre representanter for det lokale helsevesen.
Husk:
HMS-leder har ansvar for at denne planen gjennomgås innen hvert år.
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Versjon
Ansvarshavende:

14.11
Rektor

Pandemiplan for Høyskolen for Ledelse og Teologi
Innledning

Denne pandemiplanen for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) er et vedlegg til
høyskolens ordinære krisehåndteringsplan. Vår pandemiplan er utarbeidet med
grunnlag i de anbefalinger som er gitt fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB) og er basert på følgende forutsetninger:
Pandemien vil vare i 15 uker.
Fra den 5. uken vi personellfraværet ligger på 30 – 40 %. Dette vil vare til den
10. uken.
Pandemien når en topp uke 6 og 7. Da skal et fravær på opp til 40 % kunne
håndteres.
For de som er syke, må en regne med et fravær på minst 10 arbeidsdager.
Planen er i hovedtrekk delt i tre: En del som tar for seg et medarbeiderfravær på inntil
40 %, en del som tar for seg reduksjon av smittespredning og en del som tar for seg
kommunikasjonsområdet. Planen gir innledningsvis en oversikt over høyskolens ulike
funksjoner og aktiviteter, dernest en oversikt over hvilke av disse som ansees som
mest kritiske å ivareta under en pandemi. Med bakgrunn i et fravær på opptil 40 %, er
det så gjort en vurdering av hvilket omfang personalressursene må være på for å
opprettholde de mest kritiske oppgavene.

1. Samlet oversikt over høyskolens ulike funksjoner og aktiviteter

Virksomheten ved HLT er delt inn i fire læringsområder:
Administrasjon
Faglig ledelse
Relasjonsledelse og pastoral omsorg
Identitets- og informasjonsledelse

Disse fire kan ved håndtering av en pandemi inndeles i følgende hovedfunksjoner:
Faglig virksomhet (faglig ledelse og relasjonsledelse og pastoral omsorg)
Teknisk-administrativ virksomhet (administrasjon og delvis Relasjonsledelse
og pastoral omsorg og Identitets- og informasjonsledelse)
Ledelse (Det som i kvalitetssikringssystemet for HLT går under navnet
integrert ledelse og dekker alle 4 ledelsesområder).
2.1 Faglig virksomhet
Den faglige virksomheten utgjør primærvirksomheten i høyskolen. Følgende
hovedområder inngår her:
undervisning og veiledning i ulike former,
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eksamensarbeid/sensur/vurdering av studentprestasjoner,
FoU arbeid
I tillegg kommer tid til formidling, den tid faglig ansatte bruker til å holde seg faglig à
jour (faglig/pedagogisk fornyelse), samt diverse administrative oppgaver,
gjennomføring av seminarer m.v.
2.2 Teknisk-administrativ virksomhet
Den teknisk-administrative virksomheten har som hovedoppgave å være
støttefunksjon for den faglige virksomheten. I den teknisk-administrative
virksomheten inngår administrasjon, drifts- og innkjøpstjenester og IT-tjenester,
herunder:
Personaladministrasjon
HMS
Kvalitetssikringsarbeid.
Budsjett- og økonomistyring.
Regnskap, herunder økonomirapportering m.v.
Lønn.
Fakturabehandling.
Ekspedisjonstjeneste og sentralbord.
Renhold
Når det gjelder ansvar for bygg og anlegg, er det Baptistenes Teologiske Seminar
(BTS) som eier bygningene der høyskolen driver sin virksomhet, og som har
hovedansvaret for den tekniske driften av bygningene. Det er likevel mange oppgaver
knyttet til drift, ettersyn og vedlikehold som faller på høyskolen. Også drifting av
skolens telefoni- og datatjenester, leies inn av huseier.
2.3 Ledelse
Ledelse i høyskolen utøves av et lederteam bestående av rektor sammen med faglig
leder, administrativ leder, informasjonsleder og studentpastor

2. Kritiske funksjoner/arbeidsoppgaver

Med bakgrunn i ovennevnte oversikt, er det nedenfor gjort en vurdering av hvilke
funksjoner/aktiviteter som anses som kritiske i den forstand at de bør opprettholdes
mer eller mindre som normalt, eventuelt i noe redusert omfang, på tross av stort
medarbeiderfravær.
3.1 Faglig virksomhet
Undervisning og veiledning står naturlig nok helt sentralt i høyskolens faglige
virksomhet. Det vil få store konsekvenser dersom undervisnings- og
veiledningstilbudet til studentene reduseres eller helt faller bort i en periode. Så langt
det er mulig, bør det derfor tas sikte på at det samlede undervisningstilbudet kan
gjennomføres i samsvar med fastsatte planer.
Et annet prioritert område vil være avvikling av avsluttende eksamener. Så langt det
er mulig, bør det tas sikte på å gjennomføre disse som planlagt. Et kritisk punkt i den
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sammenheng vil være selve eksamensavviklingen. Dette er i første rekke en
administrativ oppgave som i vurderingene nedenfor derfor vil bli nærmere omtalt
under det teknisk-administrative området. Når det gjelder den mer løpende vurdering
av studenten i form av ulike underveisevalueringer som en del av en mappe m.v., må
det kunne aksepteres at slike utgår i perioder med stort medarbeiderfravær.
Når det gjelder FoU arbeidet, er dette et område som trolig må nedprioriteres ved stort
fravær. Dette foregår allerede i så liten skala ved HLT at et bortfall vil få minimale
konsekvenser for den daglige driften. Det samme gjelder øvrige aktiviteter knyttet til
den faglige virksomheten, som formidling, gjennomføring av seminarer,
administrative oppgaver m.v.
3.2 Teknisk-administrativ virksomhet
Innenfor den teknisk-administrative virksomheten, vil det være aktuelt å prioritere
aktiviteter som bidrar til ”å holde hjulene i gang.” Med dette som utgangspunkt er det
nedenfor gjort en vurdering av hvilke funksjoner/arbeidsoppgaver som må
opprettholdes med ingen eller minimal mengdemessig reduksjon og/eller minimalt
tidsmessig avbrudd. I denne vurderingen er det lagt til grunn at det er visse
funksjoner/arbeidsoppgaver som er av en slik art at bortfall eller eventuell utsettelse
av disse vil kunne føre til at høyskolens virksomhet blir fullstendig eller delvis
lammet. De funksjoner/arbeidsoppgaver som vurderes som spesielt kritiske er som
følger:
Opptak av studenter.
Opptak av nye studenter skjer i en hektisk periode fra ca. 15. mars til 1. september.
Da skolen ikke er knyttet till Samordna opptak, er vi ikke underlagt eksterne
tidsfrister. Det er likevel viktig å gi søkere rask tilbakemelding og en pandemi i
opptaksperioden kan gi alvorlige følger. Det må derfor planlegges med tanke på at
opptaksarbeidet skal kunne gå mer eller mindre som normalt selv om en slik situasjon
skulle oppstå. HLT tar også opp studenter til vårsemesteret
Utbetaling av lønn.
Utbetaling av fast lønn skal skje iht. fastsatte datoer og iht. inngåtte arbeidsavtaler.
Det kan få konsekvenser dersom høyskolen som arbeidsgiver ikke overholder sine
forpliktelser mht, lønnsutbetaling.
Fakturabehandling.
Fakturabehandling må også sies å være en kritisk funksjon. Det er viktig at
betalingsfrister overholdes, slik at det ikke oppstår rentegebyr og eventuelle
inkassokrav. Leverandører med store utestående fordringer vil kunne være avhengig
av at betaling skjer til rett tid, slik at ikke disse selv kan få vansker med driften. Dette
gjelder kanskje spesielt mindre firmaer som levere varer og tjenester til høyskolen.
Arkiv/postmottak.
Det er særdeles viktig at registrering av inn- og utgående post kan skje som normalt.
Dersom dette ikke fungerer, kan det medføre at viktige brev m.v. blir liggende
ubehandlet i lengre tid.
Ekspedisjonstjenesten.
Høyskolen er avhengig av at ekspedisjonstjenesten fungerer for bl.a. å kunne betjene
studentene. Viktige arbeidsoppgaver som utføres er veiledning av studenter, bl.a. i
forbindelse md lånekassesøknader, studentregistrering m.v.
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Sentralbordtjenesten.
Mange henvendelser til høyskolen skjer pr. telefon. For at henvendelsene skal bli tatt
hånd om, er det viktig at sentralbordet er betjent.
Renhold.
Dersom renholdsfunksjonene ikke skulle bli ivaretatt for en periode, kan dette få
alvorlige følger for den øvrige driften av høyskolen. I sin ytterste konsekvens kan det
føre til hel eller delvis stengning av høyskolens lokaler.
Drift av datanettverk og telefoni.
Dersom høyskolens datanettverk og/eller telefonisystem faller ut, vil dette trolig ha en
lammende effekt på høyskolens virksomhet. Dette gjelder spesielt datanettverket.
Svært mange arbeidsoppgaver som utføres, skjer elektroniske via datanettet, og
bortfall av dette vil føre til at det er svært lite høyskolens medarbeidere vil kunne få
utrettet. Bortfall av telefonisystemet vil trolig i en viss grad kunne erstattes med
kontakt pr. mobiltelefon.
3.3 Ledelse
De mest sentrale lederfunksjonene må ivaretas selv om det er stort
medarbeiderfravær.

3. En vurdering av hvilket personalbehov som kreves for å
opprettholde kritiske funksjoner/arbeidsoppgaver
4.1 Faglig virksomhet
Undervisning og veiledning m.v.
Den faglige virksomheten utgjør primærvirksomheten i høyskolen. Innenfor den
faglige virksomheten bør undervisning og veiledning videreføres så langt det er mulig
til tross for stort fravær, jf. det som framgår ovenfor. Ved HLT gis det undervisning,
veiledning m.v. innen fag og emner som er til dels svært spesialiserte. Dersom en
medarbeider med ansvar for ett fag eller emne skulle bli borte pga. sykdom, er det
derfor tvilsomt om andre medarbeidere kan gå inn og overta denne undervisningen.
Spørsmålet når det gjelder muligheten for videreføring av undervisning og veiledning
på tross av stort medarbeider-fravær, vil derfor ikke først og fremst være hvor lav
personaldekning en samlet sett kan tåle, men snarere hvilke fag/emner som blir
rammet av fravær. Når det spørres om hvordan den faglige virksomheten vil se ut med
et fravær på 40 %, vil svaret på dette derfor være avhengig av hvilke fag/emner som
er rammet, og i hvilken grad en klarer å bytte om på oppsatte planer alt etter hvilke
medarbeidere som er til stede, slik at undervisningen likevel kan gå sin gang.
4.2 Teknisk-administrativ virksomhet
Av de kritiske funksjoner/arbeidsoppgaver innenfor teknisk-administrativ virksomhet
som er identifisert ovenfor, vil følgende kunne ivaretas for hele høyskolen av kun 1
medarbeider, forutsatt at denne medarbeideren har den nødvendige kompetanse på
området:
Utbetaling av lønn.
Fakturabehandling.
Arkiv/postmottak.
Sentralbordtjenesten.
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Opptak av studenter.
Ekspedisjonstjenesten.
Disse oppgavene foretas allerede av en person. Nylig ansettelse av sekretær i 50 %
stilling avhjelper dette. Fordi disse oppgavene er lagt på få ansatte, er skolen spesielt
utsatt dersom denne/disse personene blir smittet.
4.3 Ledelse
Det er nødvendig å opprettholde sentrale ledelsesfunksjoner så på institusjonsnivå, det
vil si at det til enhver tid må være en som fungerer som leder for den samlede
virksomhet i høyskolen.

4. Krav til personalbehov for å opprettholde kritiske funksjoner
sett i sammenheng med et fravær på 40 %
5.1 Faglig virksomhet
Det er vanskelig å angi hva som er minimum personaldekning som kreves for å
opprettholde undervisning og veiledning m.v. Det antas imidlertid at ved et eventuelt
fravær på 40 % blant de faglig ansatte, er det likevel relativt gode muligheter for at
undervisnings- og veiledningsaktiviteten m.v. kan fortsette, men da etter endrede
planer. Som antydet ovenfor, vil en mulig løsning være at det byttes om på
forelesninger m.v. Men mye vil avhenge av hvem som eventuelt blir syke samtidig.
Dersom sykdommen rammer skjevt, og det antatte 40 % -fraværet fordeler seg svært
ulikt på de enkelte fagområder, er det klart at det vil bli vanskelig å opprettholde et
undervisningstilbud.
5.2 Teknisk-administrativ virksomhet
Med et sykefravær på 40 % vil dette området kunne rammes hardt. Som med den
faglige virksomheten, er det likevel hvordan smitten rammer mer enn i hvilket
omfang den rammer som er avgjørende. Fordi disse oppgavene utføres av to personer
i 1,5 årsverk, vil det ramme hardt dersom disse to blir syke samtidig.
5.3 Renhold.
Det kreves renhold tilsvarende en stilling på 50 % for å opprettholde et
tilfredsstillende nivå i høyskolens lokaler.
5.4 Ledelse
Høyskolen har som nevnt et lederteam bestående av fem personer inkludert rektor.
Ved et antatt fravær på 40 % må en kunne legge til grunn at minst én av disse vil være
i tjeneste til enhver tid, og dermed kunne ivareta lederfunksjonen for den samlede
virksomhet.

6 Tiltak for sikre tilstrekkelig personale til å ivareta de kritiske
funksjonene
6.1 Faglig virksomhet
Som antydet ovenfor, vil et aktuelt tiltak for å holde undervisning/veiledning m.v. i
gang være at det skjer en omrokering på fastsatte undervisningsplaner, slik at
fag/emner der personalet er fraværende utsettes mot at det gjennomføres
undervisning/veiledning m.v. i fag/emner der det er disponibelt personell. Det kan
likevel være problematisk å legge undervisning til annet tidspunkt all den tid
undervisningsbolkene ved høyskolen er samlet på tre dager annenhver uke.
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For visse fag/emner kan det være aktuelt å kontakte pensjonister med tanke på å holde
enkeltforelesninger. I den grad det er kompetanse på det aktuelle fag/emne i
høyskolens timelærerkorps, vil det også være aktuelt å kontakte disse med tanke på å
få gjennomført undervisningen.
I forhold til studieveiledning vil alle faglig ansatte kunne bidra med veiledning. Når
det gjelder praksisveiledning er det visse perioder som ved oppstart av nytt semester
og avslutning på studiet at arbeidspresset er ekstra stort. Felles kommunikasjon til
både studenter og mentorer via email og fronter vil gjøre at de på egenhånd kan drive
praksisen videre og at de ansatte ved skolen kan sette større fokus på veiledningen på
ett senere tidspunkt.
De pastorale oppgavene ved skolen som gjennomføring av Chapell og
nattverdssamling vil kunne delegeres til alle ansatte og også til studenter. Alle de
faglige ansatte er kvalifisert til å gjennomføre pastoralesamtaler.
Høyskolen må også lempe på sin tilstedeværelse krav i perioder med smitte slik at
ikke studenter straffes for sykdom.

7. Teknisk-administrativ virksomhet

For å sikre at enkelte kritiske arbeidsoppgaver på det teknisk-administrative området
blir utført under en pandemi, er det nødvendig å skaffe dublerende kompetanse. Det er
en åpenbar ulempe for en liten institusjon som HLT at det er få presoner å spille på i
staben. Det er imidlertid en fordel at det allerede er mye kompetanse blant de ansatte
til å gjøre oppgaver som ligger utenfor eget ansvarsområde. Spesielt rektor,
administrativ leder og studentpastor har dublerende kompetanse og god innsikt i
hverandres rutiner. Det må her kartlegges bedre på hvilke områder det ikke er
dublerende kompetanse. Det er også viktig at administrasjonssekretæren raskest mulig
læres opp i de mest kritiske funksjonene. Det ligger i utgangspunktet et potensial om å
øke sekretærens stillingsandel til 100 % hvis administrativ leder blir syk.
Regnskapsfører vil inneha kompetanse til å utføre administrative oppgaver som
utbetaling av lønn, behandling av inngående fakturaer og fakturering av husleien.
Som det går fram ovenfor, vil de mest sentrale ledelsesfunksjoner etter all
sannsynlighet kunne bli ivaretatt ved at det innenfor det samlede lederkorps på alle
disse nivåene trolig alltid vil være minst en leder i tjeneste som kan fungere. Det
skulle således ikke være behov for spesielle tiltak for å dekke opp lederfunksjonene i
forbindelse med en eventuell pandemi.

8. Tiltak for å minske risikoen for smittespredning

Alle tiltak for å minske risikoen for smittespredning ved HLT vil være basert på de
råd som gis fra helsemyndighetene, bl.a. fra Folkehelseinstituttet.
For å redusere smitte av influensa gjelder det å minske kontakten mellom smittekilder
og smittemottakelige. Ved influensa er det i stor grad sammenfall i tid mellom
symptomer og smittsomhet: de influensasmittede er selv smittsomme mens de har
symptomer. Smittekildene er i hovedsak den influensasyke, men sykdommen kan hos
30-50 % være så mild at de smittede ikke forstår at de er syke og kan være
smittekilder.
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For å redusere smittespredning gjelder følgende tiltak for alle medarbeidere
uavhengig av influensasymptomer. Dette vil redusere antallet smittefarlige kontakter
mellom smittekilder og smittemottakelige.
Det er avgjørende å ha gode rengjøringsrutiner, en god hoste- og nysekultur og
begrense eget aktivitetsnivå så langt det er mulig.
Som en hovedregel skal de som føler seg influensasyke, holde seg hjemme minst 10
dager fra symptomstart.
Aktuelle tiltak vil være:
Hygieniske tiltak
Vask hendene grundig og ofte. Bruk eventuelt alkoholbasert
desinfeksjonsmiddel
Vask hendene spesielt godt etter hosting i hendene, etter kontakt med ansiktet
og før du spiser
Sørg for at hoste skjer i friluft langt borte fra kolleger, i albuekroken eller i
papirhåndkleet. Kast papirhåndkleet etter bruk
Bruk hånddesinfeksjon med sprit når annen vaskemulighet ikke er tilgjengelig
Rengjøring
Drift sørger for hyppig rengjøring av overflater som kan være forurenset og berøres
ofte av andre som dørhåndtak, møterom, kjøkkenkroker og toalett.
Aktivitetsbegrensning
Unngå (om mulig) nærkontakt med kolleger
Jobb (om mulig) hjemmefra
Bruk telefonmøter, e-post og videokonferanser i stedet for fysiske
møter

9. Krisekommunikasjonsplan ved pandemi med stort sykefravær

Ved utbrudd av en pandemi brukes relevante deler av høyskolens
krisehåndteringsplan som grunnlag.
Fokus for kommunikasjonen:

Hva skjer når sykefraværet øker utover hva man normalt kan forvente?
Hvilke deler av virksomheten vil bli hardest rammet?
Hvordan vil høyskolen takle utfordringene og konsekvensene?
Prioriterte målgrupper:
Egne studenter
Egne ansatte
Viktigste informasjonskanal vil være skolens nettside. Faglærere opplyser for sine fag
via Fronter. Se også skolens ’HLT kontakt info’.
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Informasjonstjenesten:

Sentralbord:

Informasjonstjenesten har
ansvar for at det er en effektiv
og pålitelig ekstern og intern
kommunikasjon om
håndtering og konsekvenser
ved utbrudd av en pandemisk
influensa.
Sentralbordet vil motta mange
henvendelser under en
eventuell pandemi.
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Versjon
Ansvarshavende:

14.11
Styre

Tiltaksplan mot seksuell trakassering ved Høyskolen for
Ledelse og Teologi
Innledning
Hensikten med denne tiltaksplanen mot seksuell trakassering er å gjøre det klart at
ingen former for seksuell trakassering vil bli tolerert ved Høyskolen for Ledelse og
Teologi. ·
Planen reflekterer to sett av verdier:
1. Et kristent menneskesyn og verdigrunnlag:
Forbudet mot seksuell trakassering ved Høyskolen for Ledelse og Teologi bygger på
et kristent menneskesyn og verdigrunnlag. Det innebærer blant annet:
At alle mennesker er skapt i Guds bilde
At menneskelivet har uendelig verdi
At alle mennesker er likeverdige og har samme grunnleggende rettigheter,
uavhengig av rase, kjønn, alder og posisjon i samfunnet
At intet menneske skal behandles som et middel for å oppnå bestemte mål
At kristen etikk forkaster all fornedrelse og krenkelse av menneskeverdet,
dets integritet, identitet, ansvarlighet og grunnleggende rettigheter.
2. Lov om likestilling mellom kjønnene (Likestillingsloven) §8a:
”Det er ikke tillatt å utsette en annen for seksuell trakassering. Med seksuell
trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den
oppmerksomheten rammer. Seksuell trakassering regnes som
forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Arbeidsgiver og ledelsen i
organisasjoner og utdanningsinstitusjoner har ansvar for å forebygge og å
søke å hindre at seksuell trakassering skjer innenfor sitt ansvarsområde.”
Definisjoner
Det er den som oppfatter seg utsatt for seksuell trakassering som avgjør om ordene
eller handlingen kan aksepteres eller oppleves som krenkende.
Med ”seksuell trakassering” forstås seksuell oppmerksomhet som er uønsket, plagsom
eller truende:
Oppmerksomheten kan ta form av verbale hentydninger, kommentarer til kropp
og utseende, unødvendig berøring og ”plukking”, og psykisk eller fysisk press om
seksuelle tjenester.
Det kan dreie seg om alt fra en ubehagelig enkeltepisode til systematisk
trakassering over lengre tid.
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Tiltaksplanen omfatter alle som har sitt virke ved Høyskolen for Ledelse og Teologi
og den omfatter alle relasjoner som oppleves som seksuelt trakasserende:
Relasjoner ansatt/student, ansatt/ansatt, student/student
Relasjoner mann/kvinne, mann/mann, kvinne/kvinne
Omfang
Det er ikke foretatt noen undersøkelse på omfanget av seksuell trakassering ved
Høyskolen for Ledelse og Teologi. Men vi kan ikke utelukke at problemet
forekommer eller kan forkomme.
Forebyggende tiltak
Rektor har ansvar for å forebygge seksuell trakassering ved Høyskolen for Ledelse og
Teologi. Sammen med rektor har alle ansatte ansvar for å forebygge seksuell
trakassering ved sin avdeling og for å ta alle henvendelser om slik adferd alvorlig,
samt bidra til å bygge ned terskelen for at den som blir utsatt for seksuell trakassering
sier fra.
Rektor har ansvar for at ansatte og studenter gjøres oppmerksom på tiltaksplanen og
prosedyrer mot seksuell trakassering. Dette skjer generelt, for alle ansatte og
studenter: gjennom skriftlig og muntlig informasjon om tiltaksplan og prosedyrer,
blant annet som en fast rutine ved skolestart.
Rektor har ansvar for at det finnes kontaktpersoner den som opplever seg utsatt for
seksuell trakassering kan henvende seg til, samt at det finnes rutiner for hvordan slike
saker behandles. Kontaktpersoner den som opplever seg utsatt for seksuell
trakassering kan henvende seg til er:
For studenter: Rektor / studentveileder/studentpastor
For ansatte: Rektor/ studentveileder/studentpastor
Rutiner for hvordan saker som går på seksuell trakassering skal behandles:
Høyskolen for Ledelse og Teologi vil at:
den som opplever seg utsatt for seksuell trakassering, blir ivaretatt på en god måte,
slik at det å ta opp saken ikke blir en ytterligere belastning.
den som opplever seg utsatt for seksuell trakassering, tar saken opp med skolens
rektor alternativt studentveileder/studentpastor.
Den videre saksbehandling foretas av skolens ledelse ved
rektor/studentveileder/studentpastor. Begge parter kan klage saken inn for styret.
Eventuelle tiltak eller sanksjoner må stå i et adekvat forhold til det som har
skjedd.
Straffbare forhold oversendes politiet.
Saker som går på seksuell trakassering behandles strengt konfidensielt. Slike saker
kan imidlertid ende som alvorlige disiplinærsaker, og når en sak er reist, må den
derfor behandles skriftlig (dvs. skriftlig dokumentasjon på hendelsesforløpet,
møtereferater, osv.)
En viser ellers til dokumentet til skolens ansettelsesavtale.
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Versjon
Ansvarshavende:

14.11
Rektor

Handlingsplan for funksjonshemmede studenter og tilsatte
ved Høyskolen for Ledelse og Teologi
Del 1
Integrering av funksjonshemmede studenter og tilsatte ved Høyskolen
for Ledelse og Teologi (HLT)
Innledning
Den foreliggende plan uttrykker hvilke virkemidler HLT prioriterer i arbeidet med å
bli en arena for læring, undervisning og forskning som også inkluderer studenter og
tilsatte med spesielle behov.
Begrepsklargjøring
I planarbeidet er funksjonshemming brukt i overensstemmelse med regjeringens
anvendelse av begrepet: "Funksjonshemming er et misforhold mellom individets
forutsetninger og miljøets og samfunnets krav til funksjon på områder som er
vesentlige for etablering og opprettholdelse av selvstendighet og sosial tilværelse."
(St.meld. nr. 34 (1996‐97) kap 2.1)
Begrepet anvendes m.a.o som et relasjonsbegrep i spenningsfeltet mellom individets
forutsetninger og de krav og forventninger som samfunn og miljø stiller den enkelte
overfor.
Visjon
Ved å la handlingsplanen bli et sentralt styringsinstrument har Høyskolen for Ledelse
og Teologi en visjon om at funksjonshemmede studenter og tilsatte skal få anledning
til å utnytte sine evner og muligheter på en måte som fremmer livskvalitet i form av
aktiv deltaking og likestilling.
Målgruppen
Funksjonshemmede studenter og tilsatte ved Høyskolen for Ledelse og Teologi er å
anse som en meget viktig gruppe. Ikke desto mindre representerer
funksjonshemmingene åpenbare utfordringer i studie‐ og arbeidssituasjonen. For HLT
blir det vesentlig å avdekke hvilke særlige behov funksjonshemmede studenter og
tilsatte representerer og å treffe tiltak som kan bidra til høynet livskvalitet gjennom
tilrettelegging av lærings‐ og arbeidsmiljøet. Med basis i relevante data samlet inn ved
høyskolen som bakgrunnsmateriale, vil tiltakene rettes inn mot disse
funksjonshemmingskategorier:
Bevegelseshemminger (inklusive muskel‐ og skjelettproblem)
Synsvansker
Hørselsvansker
Sosiale og emosjonelle vansker
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Språk‐ og talevansker
Dysleksi
Skjulte funksjonshemminger (f.eks. diabetes, allergi o.m.fl.)
Strategiske mål
Høyskolens strategiske satsning er fundert på erkjennelsen av at bestemte ideelle
målsettinger må ligge til grunn for arbeidet med å inkludere funksjonshemmede
studenter og tilsatte.
Fysisk tilgjengelighet
Det fysiske læringsmiljøet ved Høyskolen for Ledelse og Teologi skal være innrettet
slik at funksjonshemmede har tilgang til dette og kan utnytte det på lik linje med
funksjonsfriske studenter og tilsatte.
Utstyr og hjelpemidler
Individuelle tilpasninger er nødvendig for at funksjonshemmede skal oppnå reell
likestilling og mulighet for deltakelse. Høyskolen for Ledelse og Teologi vil derfor
kompensere den enkeltes funksjonshemming ved å skaffe til veie og aktivt utnytte
utstyr og hjelpemidler som kan bidra til normalisering.
Holdningsdimensjonen
Livssituasjonen til funksjonshemmede vil i avgjørende grad være influert av hvilke
holdninger som gjør seg gjeldende i deres sosiale miljø. Høyskolen for Ledelse og
Teologi vil derfor arbeide aktivt for å bevisstgjøre studenter og tilsatte på de problem
funksjonshemmede står overfor i studie‐ og arbeidssituasjonen. I dette arbeidet vil en
ha som uttrykt målsetting at bevisstgjøringen skal bidra til økt handlingskompetanse i
relasjon til medlemmer av skolesamfunnet som representerer spesielle behov.
Utviklingsstrategi
Arbeidet for at Høyskolen for Ledelse og Teologi skal bli en høyskole tilpasset aktører
med spesielle behov må være en kontinuerlig prosess. I denne prosessen vil høyskolen
i sin strategiske planlegging og gjennomføring prioritere akutte behov og tiltak som tar
rimelige hensyn til omkostningsaspekter. Dette vil kreve at en i planlegging av tiltak
skiller mellom strakstiltak, kortsiktige tiltak og tiltak på lengre sikt.
Med en slik utviklingsstrategi vil handlingsplanen kunne bli et funksjonelt
styringsinstrument som også kan bidra til å kvalitetssikre innsatsen for
funksjonshemmede studenter og tilsatte.

Del 2
Tiltaksplan for funksjonshemmede studenter og tilsatte ved
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Høyskolens lokaliteter ‐ tilrettelegging og tilpasning
Høyskolen skal arbeide kontinuerlig for at studenter og tilsatte får tilgang til skolens
bygninger og lokaler og muligheter til å utnytte disse på lik linje med funksjonsfriske.
Alle medlemmer av skolesamfunnet har et medansvar for realisering av pkt. 1.1.
Høyskolens ledelse og læringsmiljøutvalg ‐ i samarbeid med studentrådet har et særlig
ansvar for at pkt.1.1 følges opp.
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1.1 Ved eventuelle nybygg skal høyskolens ledelse og læringsmiljøutvalg legge til
rette rammebetingelsene for fysisk integrering av funksjonshemmede.
1.2 Ved eventuell renovering/ombygging skal høyskolens ledelse og
læringsmiljøutvalg legge til rette rammebetingelsene for fysisk integrering av
funksjonshemmede.
Utstyr og hjelpemidler
Høyskolen vil bestrebe seg på å kunne tilby funksjonshemmede studenter og tilsatte
utstyr og hjelpemidler som er tilpasset aktuelle funksjonskategorier.
Høyskolen vil ha som handlingsstrategi å bistå funksjonshemmede studenter og
tilsatte, slik at de kan få tilgang til utstyr og hjelpemidler som de etter Lov om sosial
omsorg, Lov om helsetjenester og trygderetten har krav på. Aktuelt personlig
brukerutstyr vil være FM‐anlegg, spesialtilpassede arbeidsstoler, ‐benker m.m.
Holdningsskapende virksomhet
HLT ansvar for funksjonshemmede i skolesamfunnet skal komme til uttrykk gjennom
holdningsskapende innsats og engasjement for å høyne det generelle kunnskapsnivå
angående funksjonshemmedes livssituasjon. Spørsmål om hvordan de miljømessige
betingelser kan legges til rette for at mennesker med ulike funksjonshemninger skal få
del i "det gode liv" vil vies oppmerksomhet innenfor høyskolens virksomhetsområder,
særlig ved skolens introduksjonskurs for nye studenter
Særlige rettigheter for funksjonshemmede ved høyskolen
Kravet om likestilling innebærer for Høyskolen for Ledelse og Teologi at
funksjonshemmede må få del i ordninger i form av særlige rettigheter.
Slike særlige rettigheter omfatter tilrettelegging av studie‐ og arbeidssituasjonen til
funksjonshemmede studenter og tilsatte.
Kravet om særlige rettigheter vil også bli praktisert i forhold til prøver og eksamener.
Studenter med særlige behov for tilpasset evaluering kan få innvilget dette etter
søknad.
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Versjon
Ansvarshavende:

14.11
Rektor

Instruks for Samråd ved Høyskolen for Ledelse og Teologi
(HLT)

§ 1. Samråd har følgende sammensetning:
Rektor
Ledergruppen
Studentrepresentant
en representant for skolens ansatte

Samtlige medlemmer har stemmerett. Hvis lærerne ikke blir representert gjennom
normalprosedyre velges det en egen lærerrepresentant med sete i samråd.
Rektor er leder i samråd.
Bibliotekar og andre ansatte møter etter behov og ved innkalling fra Samråd.
§ 2. Funksjonstid: Ledergruppen møter fast i samråd. Studentrepresentanten og
representant for skolens ansatte møter for et år om gangen.
§ 3. Samråd har faste møter. Rektor kaller inn. Innkalling med forslag til dagsorden
skjer minst 3 dager før møtet. Samråd kan kalles inn til ekstraordinært møte når rektor
eller 3 av medlemmene ønsker det. Samråd er beslutningsdyktig når minst 4 av de
stemmeberettigede er tilstedet.
§ 4. Samråd kan innby personer som ikke er medlemmer av rådet til sine møter, når
dette er ønskelig med hensyn til de saker som tas opp.
§ 5. Det velges referent for samråd for et år av gangen i høstsemesteret. Referatet skal
sendes til alle medlemmene av rådet, og til de som etter nærmere avtale skal ha
tilsendt referat. Referatet sendes også Høyskolestyret til etterretning.
§ 6. Samråd er et rådgivende organ for styret for HLT og rektor, og uttaler seg om
høyskolens faglige virksomhet, stillingsbehov og andre saker som forelegges av
styret, rektor eller som rådet selv tar opp.
§ 7. Samråd skal blant annet behandle og avgi uttalelse til høyskolestyret i saker som
angår:
studieplaner, eksamensreglement og øvrige forskrifter. Vesentlige endringer i
studieplanen gjøres i Samråd, mindre vesentlige endringer delegeres til FOU
utvalget.
langsiktig planlegging av virksomheten, herunder budsjettarbeid,
handlingsplaner og årsplaner
høyskolens stillingsbehov
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forslag til reglement og instrukser for skolens virksomhet
høyskolens kvalitetssikringssystem
driften av skolens bibliotek
andre saker som forelegges av styret
andre saker som rådet selv tar opp
§. 8 Et mindretall på 2 kan anke vedtak i samråd inn for styret.
§ 9. Alle vedtak kan avgjøres med vanlig flertall. Dersom stemmetallet står lik, avgjør
rektor saken.
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Versjon
Ansvarshavende:

14.11
Faglig leder

Instruks for ekstern/intern sensor ved Høyskolen for Ledelse
og Teologi (HLT)
Denne instruksen gjelder intern og ekstern sensor der ikke annet er presisert.
Instruksen gjelder ved sensurering av eksamen eller annen prøve/oppgave og ved
sensurering etter klage på karakter.
§ 1. Ekstern sensor kan ikke være tilsatt ved HLT i hel- eller deltidsstilling (inkludert
timelæreroppdrag) i samme semester som eksamenen finner sted.
En sensor er inhabil når det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke
tilliten til vedkommendes upartiskhet. Dette gjelder i forhold til familiemedlemmer
eller andre kandidater sensoren har et personlig forhold til. Sensorens habilitet gjelder
både overfor kandidater og medsensorer.
§ 2. Alle emner skal ha hatt ekstern sensur minst en gang i løpet av en periode på tre
år. Intern sensor er alltid emneansvarlig og/eller medansvarlig for gjennomføringen av
emnet. Faglig leder utnevner ekstern sensor etter råd fra
emneansvarlig/eksamensanvarlig.
§ 3. Sensor plikter å gjøre seg kjent med universitetslovens bestemmelser om
eksamen og Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og
Teologi.
§ 4. Sensor plikter å gjøre seg kjent med ”Felles nivåspesifikke kriterier for bruk av
bokstavkarakterer” utarbeidet av Nasjonalt fagråd for kristendomskunnskap og
religionsvitenskap som utgjør grunnlag for all karaktersetting ved HLT.
Sensor plikter også å gjøre seg kjent med gjeldende studieplan med pensumliste og
eventuelle særskilte kriterier for evaluering utarbeidet av emneansvarlig.
§ 5. Det skal for hver eksamen/oppgave holdes minst ett sensormøte til drøftelse av
oppgavene og av retningslinjer for sensuren. Intern sensor tar initiativ til sensormøtet.
Oppgavenes sentrale momenter i forhold til læringsmål og litteratur skal drøftes på
møtet, samt generelle tvilsspørsmål om karakterfastsettelse.
§ 6. Dersom det under eksamen er innlevert kladdeark som en del av besvarelsen, skal
sensor i hvert enkelt tilfelle vurdere om de skal telle med og hvordan de skal
vektlegges.
§ 7. Ekstern sensor har, sammen med intern sensor, ansvar for at
eksamensbesvarelsene/ eksamensprestasjonene blir sensurert, og at signert
sensurskjema blir levert administrasjonen innen fastsatt frist.
Sensorene skal også skrive en kort evaluering av hver besvarelse. Denne vil eventuelt
bli forelagt studenten ved klage.
Ekstern sensor skal også fylle ut ”Evalueringsskjema ekstern sensur” hvor sensors
generelle inntrykk av gjennomføring, nivå og sammenlignbarhet uttrykkes.
§ 8. Ved uenighet om karaktersetting har ekstern sensor vetorett.
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§ 9. En sensor som påtar seg sensoroppdrag, påtar seg samtidig å være sensor til
eventuell tilhørende kontinuasjonseksamen i samme emne/kurs.
§ 10. Ved bytte av sensor som følge av uforutsett forfall, regnes sensurfristen fra det
tidspunkt besvarelsen er oversendt den/de ny(e) sensoren(ene). Administrasjonen
informerer studentene om endret sensurfrist i emnet.
§ 11. Sensor har ansvar for å bevare eksamensbesvarelsene/innleverte oppgaver eller
mapper til fristen for begrunnelse er gått ut. Deretter returneres originalen til
administrasjonen.
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Versjon:
Ansvarshavende:

14.11
Studentpastor

Instruks for Læringsmiljøutvalg ved Høyskolen for Ledelse
og Teologi (HLT)
§ 1. Læringsmiljøet har følgende sammensetning:
- studentpastor
-

to studentrepresentanter

-

en representant for skolens ansatte

Representant for skolens ansatte velges på ansattes allmøte. Studentene velger selv
sine representanter.
Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonenes og studentenes
representanter.
Samtlige medlemmer har stemmerett.
§ 2. Styret har ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen, herunder det fysiske og
psykiske arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til
studentenes helse, sikkerhet og velferd. I utformingen av det fysiske arbeidsmiljøet
skal det, så langt det er mulig og rimelig, sørges for:
at lokaler, adkomstveier, trapper mv. er dimensjonert og innredet for den
virksomhet som drives.
at lokalene har gode lys- og lydforhold og forsvarlig inneklima og luftkvalitet.
at lokalene blir vedlikeholdt og er rene og ryddige.
at lokalene er innredet slik at uheldige fysiske belastninger for studentene
unngås.
at virksomheten er planlagt slik at skader og ulykker forebygges.
at tekniske innretninger og utstyr er forsynt med verneinnretninger og blir
vedlikeholdt slik at studentene er vernet mot skader på liv og helse.
at lokaler, adkomstveier, sanitæranlegg og tekniske innretninger er utformet på
en slik måte at funksjonshemmede kan studere ved institusjonen.
at læringsmiljøet er innrettet for studenter av begge kjønn.
at læringsmiljøet er utformet etter prinsippet om universell utforming.
§3. Læringsmiljøutvalg som skal bidra til at bestemmelsene i første og annet ledd blir
gjennomført. Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og
nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd. Styret
kan tillegge utvalget også andre oppgaver. Læringsmiljøutvalget skal holdes orientert
om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet.
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Læringsmiljøutvalget kan gi uttalelser om disse forholdene. Læringsmiljøutvalget skal
gjøres kjent med pålegg og andre enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer.
Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til styret, og skal hvert år avgi rapport om
institusjonens arbeid med læringsmiljø.
§ 4. Institusjonens arbeid med læringsmiljøet skal dokumenteres og inngå som en del
av institusjonens interne system for kvalitetssikring
§ 5. Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til
rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en
reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium.
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14.11

Ansvarshavende:

Allmøte

Instruks for ansattes allmøte ved Høyskolen for Ledelse og
Teologi (HLT)
Formål

Allmøtet sørger for at ansattes interesser og behov ivaretas i forhold til HLT’s ledelse
og styrende organer.
Allmøtet velger ansattes representanter til styre, samråd og andre aktuelle organer ved
HLT.
Når det er aktuelt diskuterer allmøtet saker av spesiell interesse for medlemmene og
fatter evt. vedtak i slike saker.

Sammensetning

Alle ansatte som er fast ansatt i heltid eller deltid.

Representasjon

Representantene til hhv. styre, samråd og andre aktuelle organer ved HLT velges for
ett år om gangen.
Representantene sørger for å ivareta ansattes interesser og behov ut fra sin generelle
kunnskap om dette ved å fremme saker i hhv styre, samråd og andre aktuelle organer
og tale ansattes sak i forhold til Høyskolens daglige ledelse.
Når saker av spesiell interesse dukker opp, skal representantene sørge for at ansatte
blir godt informert om dette.
Når saker drøftes i allmøter, skal representantene fremme disse sakene i samsvar med
allmøtets diskusjon og vedtak.
Representanten i styre skal være tilgjengelig for å møte i personalsaker o.a. hvor den
enkelte ansatte har anledning til å bringe en medrepresentant i møte med skolens
ledelse.

Møter

Allmøtet samles fast til valgmøte hver høst etter at høstsemesteret har startet og senest
3 uker etter semesterstart.
For øvrig samles allmøtet etter behov for å drøfte saker av spesiell interesse.
Allmøtets til enhver tid valgte representant til styret innkaller til allmøte. Allmøte
velger møteleder og sekretær.
Allmøtets representant i styre plikter også å innkalle til møte dersom 2 av
medlemmene ber om det.
Innkalling med forslag til dagsorden skjer minst 7 dager før møtet.
Samtlige medlemmer har stemmerett.
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Allmøtets representant i styre har dobbeltstemme dersom stemmegivningen står likt.

Informasjon

Ansatte plikter selv å holde seg informert om virksomheten ved Høyskolen gjennom
den informasjon som gis av skolens ledelse og ved å sette seg inn i de referater som
på ordinær måte gjøres tilgjengelig fra styret, samråd og andre aktuelle organer ved
HLT.
Når nye saker av spesiell interesse dukker opp, vil ansattes representanter sørge for å
informere de ansatte særskilt.
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14.11
Faglig leder

Instruks for HLTs Forskningsutvalg
Målsetting

Forskningsutvalget skal stimulere og koordinere forskning og faglig utredningsarbeid
ved Høyskolen for ledelse og teologi. Dette gjelder for alle de fagområder Høyskolen
for ledelse og teologi tilbyr.

Sammensetning

Minst 2 av lærerne og faglig leder ved Høyskolen for ledelse og teologi vil sitte som
faste medlemmer i forskningsutvalget. Rektor har møterett i utvalget. Utover dette vil
andre kunne møte i utvalget på prosjekt basis. Studentene skal også være representert
med to representanter. Studentene velger selv sine representanter. Alle
representantene har stemmerett. Andre lærere og ressurspersoner kan delta på møter
og trekkes inn i deler av utvalgets arbeid som konsultative medlemmer.
Minst en av lærerrepresentantene og en av studentrepresentantene samt faglig leder
må være tilstede for at utvalget skal være beslutningsdyktig.
Faglig leder er leder.

Ledelse

Forskningsutvalget konstituerer seg ved studieårets begynnelse. De velger selv sin
sekretær blant de stemmeberettigede representantene.
Referat fra Forskningsutvalgets møter sendes til Høgskolestyret.

Arbeidsområder

a. Forskningsutvalget skal på ulike måter stimulere til forskning ved Høyskolen for
ledelse og teologi. Det kan gjelde individuelle forskningsprosjekter, fellesprosjekter
innad ved Høyskolen for ledelse og teologi eller sammen med andre
forskere/institusjoner.
b. Forskningsutvalget kan ta initiativ til eller støtte fagdager, symposier, seminarer,
kurs, gjesteforelesninger, studiereiser eller lignende ved skolen.
c. Forskningsutvalget kan gi råd til skolen om særlige fagfelt en mener bør styrkes,
ved opprettelse av særlige stipendiatstillinger eller på annen måte.
d. Forskningsutvalget skal holde seg oppdatert om hvilke forskningsprosjekter eller
faglige utredninger som gjøres ved skolen, og kan gi råd om hvordan disse best kan
fullføres og anvendes.
e. Forskningsutvalget skal følge nøye med instrukser så vel som rammebetingelser for
skolens lærere, med sikte på å legge forholdene best mulig til rette for forskning og
faglig utredningsarbeid.
f. Forskningsutvalget skal bidra til at det forsknings- og faglige utredningsarbeidet
som gjøres ved skolen kan publiseres. Forskningsutvalget skal særlig stimulere til at
skolens ansatte og studenter kan få publisert sine arbeider gjennom skolens egne
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publikasjoner. En skal også bidra til at de arbeidene som er egnet til det blir registrert
i databaser og fagkataloger.
g. Forskningsutvalget skal forsøke å gjøre seg kjent med tilgjengelige støtteordninger
og stipender, og gjøre disse kjent ved skolen.
h. Forskningsutvalget kan gi rektor råd om opprettelse og sammensetning av faglige
kommisjoner for vurdering av lærernes kompetanse
i. Forskningsutvalget skal gi skolen råd og anbefalinger om budsjettering og
prioriteringer i forhold til de virksomheter som en nevnt i punkt a, b og c.
j. Forskningsutvalget gir råd om driften og bruken av skolens bibliotek, inkludert ved
innkjøp av litteratur med særlig forskningsrelevans.
k. Mindre vesentlige endringer i studieplan gjøres av forskningsutvalget.

Kvalitetssikring

Forskningsutvalget innhenter hvert år en rapport fra alle de faste lærerne om hvilket
forsknings- og faglig utredningsarbeid de har utført eller deltatt i det foregående år.
På bakgrunn av denne skal Forskningsutvalget hvert år innen utgangen av februar
utforme en årsrapport om forsknings- og faglig utredningsarbeid ved høgskolen det
foregående år og om utviklingen ved skolens bibliotek.
Her skal en både gjøre rede for det arbeidet som har vært gjort, og en skal gi en kort
evaluering av dette. Videre skal en komme med tilrådinger overfor skolen og med
mulige planer for slikt arbeid både det neste året og i et 3-års perspektiv.

Endring av denne instruks

Endringer av denne instruks foretas av Høgskolestyret for Høyskolen for ledelse og
teologi, etter at Forskningsutvalget har fått uttalt
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Versjon
Ansvarshavende:

14.11
Styre

Stillingsinstruks for Rektor ved Høyskolen for Ledelse og
Teologi
1. Mål for stillingen
Rektor har det overordnede ansvar for at virksomheten ved HLT oppfyller skolens
visjon, verdier, formål og akademiske målsettinger.
Rektor er daglig leder ved HLT og skal lede høyskolen på en slik måte at
institusjonen utvikler en akademisk robusthet og ideologisk, administrativ –
relasjonell og økonomisk bærekraft.
2. Organisatorisk plassering
Nærmeste overordnede til rektor er høyskolens styre. Utenom styremøtene rapporterer
rektor til styrets leder.
3. Ansvar og myndighet
Daglig leder fatter ikke vedtak i saker som etter høyskolens forhold er av uvanlig art
eller stor betydning. Slike saker skal forelegges styret.
Rektor har ansvaret for forvaltningen av høyskolens menneskelige og materielle
ressurser. Han/hun skal lede virksomheten i samsvar med lovbestemmelser,
forskrifter, vedtekter og beslutninger truffet i generalforsamlingen og/eller styret.
Rektor har personalansvar ved høyskolen.
Rektor skal i samarbeid med styret fastsette virksomhetens mål og strategier, for
deretter å ta ansvaret for en effektiv ledelse av alles innsats for å innfri disse.
Rektor har ansvaret for at styret får seg forelagt alle saker som på grunn av sitt
prinsipielle forhold, økonomiske betydning eller av andre grunner er av en slik art at
de bør forelegges styret. Rektor plikter å informere styret om viktige forhold i og
utenfor høyskolen som kan påvirke virksomhetens stilling og utvikling.
Rektor har ansvaret for forberedelse av styresaker og i samarbeid med styrets leder
innkaller til styremøtene.
4. Fullmakter
Rektor er tildelt prokura fra styret og har fullmakt til å ta alle nødvendige beslutninger
og inngå alle nødvendige avtaler knyttet til den daglige driften. Rektor har sammen
med styrets leder signaturrett for HLT.
Avtaler av strategisk art skal legges fram for styret til informasjon.
Strategiske samarbeidsavtaler som binder høyskolen utover operativt
prosjektsamarbeid, skal legges fram for styret til beslutning.
HLT’s konti disponeres av rektor ved at han/hun signerer utbetalinger opp til kr 100
000. Over dette beløpet signerer daglig leder sammen med styrets leder.
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Eventuelle tillitsverv skal godkjennes av styret.
5. Generelle arbeidsoppgaver
Rektor skal sørge for at styrets og egne beslutninger iverksettes.
Forberede HLT’s styremøter, sørge for at styrets medlemmer får tilsendt nødvendig
materiale og regnskapsrapporter innen en uke før møtene, samt sørge for grundig og
rask protokollutsendelse.
Sørge for at høyskolens budsjetter nås og lede og disponere virksomhetens ressurser
på en slik måte at lønnsomhet over tid kan vise en kontinuerlig forbedring.
Kontrollere resultatet av virksomheten i sin helhet og virke for at et for HLT riktig
totalresultat oppnås.
Sørge for at høyskolen til enhver tid er à jour med sine økonomiske forpliktelser og
informere styret om eventuelle avvik fra dette.
Holde seg regnskapsmessig à jour og sørge for at myndighetenes krav til gjeldende
bestemmelser og oppgaveplikt blir ivaretatt.
Lede høyskolens ledergruppe og ha det overordnede ansvar for denne.
Skrive rektors årsrapport
Sørge for at medarbeidersamtaler gjennomføres i alle avdelinger.
Sørge for oppfølging av sykemeldte.
Sørge for at det opprettes stillingsinstruks for de ansatte.
Rektors overordnede ansvar for opptak av studenter delegeres til faglig leder.
Rektors overordnede ansvar for gjennomføring av eksamen delegeres til faglig leder
(innhold) og til administrasjonen (teknisk administrativ gjennomføring).
Rektors overordnede ansvar for utadrettet markedsføring kan delegeres
Ha det overordnede ansvar for å holde kontakt med og utvikle samarbeidet med
høyskolens studenter, samarbeidende skoler, kunder og leverandører samt offentlige
myndigheter.
Følge opp nye metoder og utviklingstendenser, samt orientere styret og andre berørte
om forhold av interesse.
Så langt det synes nødvendig, informere underordnede om styrets og egne
beslutninger.
Sørge for at trivsel og samarbeid råder blant personalet, samt arbeide med planmessig
utvikling av alle medarbeidere for å nå HLT’s mål på kort og lang sikt, herunder
gjennomføre medarbeidersamtaler
Rektor er i samarbeid med leder i (Holtekilen Drift ansvarlig for Helse Miljø og
Sikkerhet, men kan delegere det operative HMS arbeidet.
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I tillegg til nevnte arbeidsoppgaver, arbeide med de prioriterte sakene som styret til
enhver tid har spesifisert og som er dokumentert i styreprotokollene.
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Versjon
Ansvarshavende:

14.11
Rektor

Stillingsinstruks for faglig leder ved Høyskolen for Ledelse
og Teologi (HLT)
1. Mål for stillingen

Faglig leder er ansvarlig for at undervisningen og forskningen ved HLT oppfyller skolens
visjon, verdier, formål og akademiske målsettinger.

2. Organisatorisk plassering

Nærmeste overordnede til faglig leder er høyskolens rektor.

3. Ansvar og myndighet

Faglig leder er ansvarlig for å lede utviklingen og evalueringen av faglige og pedagogiske
resurser - dette inkluderer også utviklingen innen randsone virksomhet. Faglig leder vil også
lede utviklingen og kvalitetssikringen av skolens studietilbud som helhet.
Faglig leder har delegert ansvar for opptak av studenter til høyskolens i samsvar med det til
enhver tid gjeldende opptaksreglement.
Faglig vil kvalitetssikre disse områdene gjennom å utforme et læringsnotat for faglig

ledelse.

4. Generelle arbeidsoppgaver

I samarbeid med rektor vil faglig leder:
Lede skolens forsknings arbeid og forskningsutvalget
Lede utviklingen av nye studieplaner
Lede utviklingen av pedagogiske og faglige resurser med vekt på medarbeiderens faglige
utvikling
Lede evaluering og utvikling av praktisk pedagogisk kompetanse
Lede evaluering og utvikling av forskrifter for opptak, studier og eksamen
Lede en årlig evaluering av eksamensform, eksmensgjennomføring og karakterfordeling

Ha ansvar for opptak av nye studenter i overensstemmelse med skolens
opptaksreglement, herunder vurdering av søkere og vurdering av innpassing av annen
utdanning. Faglig leder skal også vurdere eventuell revisjon av opptakskrav og fremme
disse for læringslaboratoriet, eventuelt samråd.
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Versjon:
Ansvarshavende:

14.11
Rektor

Stillingsinstruks for studentpastor ved Høyskolen for
Ledelse og Teologi (HLT)
1. Mål for stillingen
Studentpastor har ansvaret for at relasjonsledelsen og den pastorale omsorgen ved
HLT oppfyller skolens visjon, verdiger, formål og akademiske målsetninger

2. Organisatorisk plassering
Nærmeste overordende til studentpastor er høyskolens rektor

3. Ansvar og myndighet
Studentpastor er ansvarlig for et velferdstilbud som er tilpasset studentenes behov.
Velferdstilbudet skal bidra til et godt sosialt og åndelig miljø.
Studentpastor skal sørge for nær og personlig oppfølging av den enkelte student med
sikte på å vekke, bevare og utdype sant kristelig liv hos studenten.

4. Generelle arbeidsoppgaver
Studentpastor:
-

deltar i høyskolens lederteam

-

er ansvarlig for læringsmiljøet

-

er ansvarlig for etablering og utvikling av sosiale og kulturelle tilbud

-

er ansvarlig for sjelesorg og åndelig veiledning

-

er ansvarlig for åndelige samlinger
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Ansvarshavende:

14.11
Rektor

Stillingsinstruks for administrativ leder ved Høyskolen for
Ledelse og Teologi (HLT)
1 Mål for stillingen

Administrativ leder har ansvar for høyskolens administrasjon, og skal sørge for
håndtering av løpende saker, saksbehandling, drift og utvikling av administrasjonen.
Administrativ leder har ansvar for at administrasjonen ved HLT oppfyller skolens
visjon, verdier, formål og akademiske målsettinger.

2 Organisatorisk plassering

Nærmeste overordnede til administrativ leder er høyskolens rektor.

3 Ansvar og myndighet

Administrativ leder utarbeider og legger fram for styret budsjettforslag og
årsregnskap, og holder rektor løpende orientert om regnskapets stilling i forhold til
budsjettet og om andre forhold av betydning for institusjonenes virksomhet.
Administrativ leder utformer læringsnotat for administrasjonen (ADM).

4 Generelle arbeidsoppgaver

Administrativ leder skal sammen med skolens rektor forberede og legge til rette for
styrets arbeid. Hun/han skal sørge for at det foreligger et godt opplyst saksframlegg
som grunnlag for beslutninger og vurderinger i styret og andre styringsorganer,
herunder saker der rektor fatter beslutninger etter fullmakt fra styret.
Administrativ leder skal bistå, forberede og legge til rette for rektors arbeid og
oppgaver.
Administrativ leder skal holde rektor løpende informert om saker og aktivitet i
administrasjonen, og skal rådføre seg med rektor i alle saker av betydning.
Administrativ leder har operativ ansvar for alle finansielle transaksjoner ved HLT,
utarbeidelse og oppføling av budsjett. Samt ansvar for at lovpålagt regnskapsførsel og
revisjon utføres.
Administrativ leder deltar i høyskolens lederteam.
Administrativ leder har ansvar for gjennomføringen av høyskolens
basisundersøkelser.
Administrativ leder har ansvar for høyskolens studieadministrative verktøy, herunder
oppfølging av studieprogresjon og utdeling av vitnemål. Samt ansvar for
rapporteringer i henhold til lov og forskrifter.
Administrativ leder har ansvar for å følge opp den samlede studieprogresjon.
Administrativ leder har ansvar for biblioteket og oppfølgingen av dette.
Administrativ leder har ansvar for høyskolens fysiske læringsmiljø, herunder ansvaret
for universell tilrettelegging og brannsikkerhet.
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Administrativ leder er ansvarlig for rutiner i forbindelse med drift og utleie av
skolebygningen.
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