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Innledning
Bakgrunn
Utdannings- og forskningsdepartementet vedtok i 2003 å pålegge alle universitet og høyskoler
-6).
Forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universitet og høgskoler
og lov om private høyskoler (fastsatt av UFD 2.mars 2003) sier blant annet følgende om
institusjonenes kvalitetssikringssystem:
Systemet skal på en tilfredsstillende måte dokumentere kvalitetssikringsarbeidet
Systemet skal avdekke sviktende kvalitet
Systemet skal omfatte alle prosesser som har betydning for studiekvaliteten
Institusjonene skal ha rutiner som sikrer kontinuerlige forbedringer av systemet.
Kvalitetssikringssystemet for utdanningsvirksomheten ved Høyskolen for Ledelse og Teologi
(HLT) er utarbeidet etter retningslinjer gitt av Utdannings- og forskningsdepartementet.
Systemet skal være et redskap for å samle inn, systematisere og bearbeide informasjon om
studiekvalitet. Resultatene skal få konsekvenser i arbeidet med å utvikle HLT til en stadig mer
attraktiv utdanningsinstitusjon innenfor våre fagområder.
Gjennom dialog og evalueringer bidrar studenter og ansatte til å utvikle kvalitet i arbeidet for
å sikre at studiene og det totale læringsmiljøet ved skolen holder våre mål for
kvalitetsstandarder definert ut fra offentlige og interne regelverk.

Visjon og formål som mål for kvalitetsarbeid
Det er viktig for HLT at kvalitetssikringssystemet ved institusjonen fungerer som redskap for
organisasjonslæring. Vi har derfor utformet systemet med hensikt på å optimalisere
institusjonens måloppnåelse i forhold til visjon, verdier og formål. HLTs grunnleggende
visjon er:
og kreativ praksis

og som former ledere og teologer som bidrar til å skape en helt ny

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.
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. 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:
1. Gi høyere utdanning innenfor teologi og ledelse for pastortjeneste og annen tjeneste
innenfor kirke, skole og samfunn.
2. Utføre forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt nivå.
3. Stimulere menigheter og menighetsliv gjennom kunnskapsformidling og veiledning.
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4. Stimulere til verdibasert innovasjons- og transformasjonsledelse innenfor kirke, skole
og samfunn.
5. Sørge for nær og personlig oppfølging av den enkelte student med sikte på å vekke,
bevare og utdype sant kristelig liv hos studenten.
Vi vil systematisk reflektere over målene som ligger i dette, vår samlede virksomhet og
kvaliteten som ligger i vårt daglige arbeid til beste for studentene våre.
For å oppnå dette må vi være en institusjon som satser på høy kvalitet på alle områder som
kan bidra til å skape et fruktbart og godt læringsmiljø til engasjement i menighet, misjon,
skole og samfunn. Kvalitetssikringssystemet skal garantere at studietiden ved HLT anvendes
til å nå målene for studiet studentene har valgt, og mestre kravene som blir stilt til eksamen.

HLTs verdier som mål for kvalitetsarbeid
Vi bruker våre verdier som retningsgivere i vårt kvalitetsarbeid. Verdiene fungerer også som
konkretisering og forklaring til visjon og formål:
1. Vi ser en misjonal skole som er grensesprengende i sitt bidrag til fullførelsen av
misjonsbefalingen.
2. Vi ser en skole preget av pentekostal spiritualitet.
3. Vi ser en skole med akademisk integritet og praktisk relevans.
4. Vi ser en bibeltro skole som proklamerer bibelen som fundament for liv og lære.
5. Vi ser en skole som utdanner ledere som forplikter seg på misjonsbefalingen og utøver
tjenende lederskap i samfunns- og menighetsliv.
6. Vi ser en transformerende skole som gir studenten et helt forhold til Gud, seg selv og
andre.
7. Vi ser en skole med profetisk relevans som både er virkelighetsnær og nyskapende.
8. Vi ser en skole preget av Kristi kjærlighet og drømmen om Guds folks enhet.
Verdiene skal strekke organisasjonen videre i den kontinuerlige læringsprosessen. For å
lettere kunne bruke verdiene i kvalitetsarbeidet har vi valgt å formulere forklaringer til hver
verdi:
Den misjonale dimensjonen: Høyskolen for Ledelse og Teologi er en skole som
springer ut av den kristne tradisjonen og dens røtter. Det betyr at skolens identitet
springer ut av oppdraget om å leve og formidle budskapet om Guds drøm for verden
(Guds rike) til verden. Budskapet om Guds rike er demonstrert i Jesu liv, i hans
budskap om tilgivelse, i hans helbredelser, og i hans profetiske visjon om et felleskap
av mennesker som elsker Gud og andre etter hans forbilde - og som gir livet sitt til
denne drømmen. Dette oppdraget er i sitt vesen grensesprengende og inkluderende og
kaller på kreativitet og innovasjon. Det betyr at skolen må bli målt på om den legger
til rette for at mennesker blir bærere av den visjonen.
Pentekostal spiritualitet: Pentekostal spiritualitet har sitt utspring i visjonen om Guds
rike og i visjonen av en levende kirke slik den er beskrevet i Apostlenes gjerninger.
Her ser vi en kirke som blir fylt av Den Hellige Ånd i en slik grad at den kan formidle
Guds rike visjonen gjennom å gjøre Jesu gjerninger i verden, om enn på en
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ufullkommen måte. Pentekostal spiritualitet søker derfor å bygge menigheter som gjør
de samme erfaringene av Gud og som kan virkeliggjøre misjonsoppdraget i Den
Hellige Ånds kraft, inntil Guds rike kommer i hele sin fylde. Det betyr at skolen må
bli målt på om den legger til rette for erfaringer av pentekostal spiritualitet.
Bibeltroskap: Vårt normative utgangspunkt for dialog med og tjeneste i verden er den
bibelske fortellingen om Guds historiske drama. Pentekostal spiritualitet kan ses på
som en søken etter en helhetlig integrasjon av orto-doksi (rett lære og lovprisning) og
orto- praksis (rett handling) og ortho-pathy (rette holdning/affeksjoner). Denne søken
inkluderer også dialog med andre former av kristen spiritualitet og med religiøse og
sekulære tradisjoner som fortolker verden ut fra en annen horisont. Det betyr at skolen
må bli målt på om studenten bedre forstår Bibelen og om den hjelper studenten å leve
et integrert liv med en bibelsk horisont i dialog med andre.
Akademisk integritet: Vi tror at vi er kalt til å utvikle intellektuelle dyder, til å utforske
verden og til konstruktiv kritisk utprøving i dialog med andre. Vi tror at denne
dialogen skal være så herredømmefri som mulig. Høyskolen for Ledelse og Teologi
vil derfor søke å utvikle og formilde akademisk kunnskap av høyeste kvalitet. Dette
inkluderer utvikling av kunnskap (episteme) praktiske ferdigheter (techne) og etisk
dømmekraft (phronesis). Høyskolen vil derfor søke å plassere seg selv og dens
studenter i et nettverk av ulike former for praksis som kan generere ny kunnskap,
stimulere studentenes helhetlige utvikling og tjene menighetsliv og samfunnsliv.
Skolen må derfor evalueres i forhold til gjeldende akademiske standarder og kriterier
og i forhold til kriterier for praktiske ferdigheter etablert i samarbeid med
praksisnettverkene.
Tjenende lederskap: Guds rike virker endring gjennom tjenende lederskap. Høyskolen
tar derfor sikte på å utforske, utvikle og modellere tjenende lederskap i Den Hellige
Ånds kraft og på å trene ledere som kan bære Guds drøm inn i verden med
overbevisning, klokskap og ydmykhet. Vi tror at det å trene menighetsledere er av
særlig betydning fordi disse kan være utrustende ledere som hjelper andre til å tjene på
ulike arenaer i samfunnet. Skolen må derfor over tid evalueres på om menigheter og
organisasjoner rapporterer om studenter som har blitt tjenende endringsledere i
praksis.
Personlig transformasjon: Vi tror derfor at skolen skal kunne legge til rette for
kunnskapsutviking og erfaringer av Guds verden som danner grunnlaget for
transformasjon både på et personlig og større sosiokulturelt nivå. På det personlige
plan betyr dette utvikling av personlig spiritualitet, intellektuelle dyder og praktiske
ferdigheter. Hovedmålet med undervisningen er å skape gode relasjonelle mennesker
som kan skape forandring sammen med andre. Personlig utvikling må ha et unikt
individuelt aspekt og de endelige læringsmålene må derfor settes av studenten selv. Vi
vil forsøke å modellere til visjonær lidenskap, omsorg, mot og etisk og åndelig
dømmekraft. Skolen må derfor evalueres på om den oppleves som livsforvandlende av
studentene og om mentorer og andre som møter studentene på ulike praksisarenaer ser
hele mennesker som er i ferd med å utvikle relasjonelle kvaliteter.
Sosial transformasjon og profetisk relevans: Vi ønsker å trene mennesker til å møte
andre med empati og respekt på det personlige plan og til å analysere samfunn og
kulturer på et mer sosiologisk nivå. Målet er at studentene skal kunne bidra med kloke
svar og kreative løsninger i forhold til utfordringene som dagens mennesker og
organisasjoner møter. Her ser vi Bibelen og Pentekostal spiritualitet som en ressurs
som kan formidle visdom og profetisk klarhet inn i ulike situasjoner. Skolen må derfor
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evalueres på om den bidrar til å utvikle mennesker som bidrar til gode løsninger i
samfunns og organisasjonsliv.
Kristen enhet: Endelig ønsker høyskolen å utforske og utvikle modeller for freds og
forsoningsarbeid i menighet og samfunnsliv. Vi tror at ekte kristen kjærlighet både er
konfronterende, og tilgivende, rettferdig, og overbærende og at den søker reell enhet
og sann forsoning i både kirken og verden. Derfor vil vi jage etter gode relasjoner med
alle, og særlig med dem som deler visjonen om åndsfylt kirke for å kunne tjene
verden bedre. Skolen må derfor evalueres på om den, i sin ufullkommenhet, bidrar til
, om et forsonet
mangfold.
Verdiene skal danne bakgrunn for refleksjon både i tilknytning til det enkelte læringsnotat og
i læringslaboratoriet. For å ytterligere operasjonalisere verdiene har vi konstruert ulike
spørsmål til de ulike verdiene:
* Den misjonale dimensjonen
Er Guds rike visjonen forstått av studentene kan de beskrive en misjonal kirke?
Opplever studentene at lærerne/studiet er preget av en lidenskap for denne visjonen?
Er Guds rike visjonen en del av studentenes egen livsvisjon ved studiets slutt ( eller
har de i det minste, vurdert og forkastet den?)
Hvordan bidrar skolen til misjonal praksis og menighetsplanting på kort
(praksis/prosjekter) og lang sikt (gjennom studenter) Hvordan kan dette forbedres?
Blir studentene misjonale ledere eller medarbeidere i løpet av de neste 3- 5 årene?
* Pentekostal spiritualitet
Kan studentene beskrive pentekostal spiritualitet slik den blir fremstilt i Apostlenes
gjerninger?
Opplever studentene at lærerne (i sum) er bærere av denne spiritualiteten - på måte
som både er teologisk autentisk (i forhold til fortellingen) og individuelt ærlig?
Har studentene gjort flere egne erfaringer av Pentekostal spiritualitet ved studiets
slutt? (eller i det minste fått tilbud om praksis som fasiliteter slike erfaringer og har tatt
avstand fra den)
Hvordan legger skolen i undervisning og i sine praksisnettverk - til rette for
spiritualitet i betydningen av trosliv, vekst i nåde, kjærlighet og modenhet - og i
betydningen av felles tilbedelse og bønn om Åndens gaver, inkludert helbredelse,
profeti og tungetale hvordan kan dette bli bedre?
Er studentene blitt gode relasjonelle ledere eller medarbeidere som er i stand til å
videreformidle slike erfaringer til andre på en god måte (uten gruppepress og
manipulasjon)?- hva sier praksisveilederne og tilbakemelding fra praksisnettverk over
tid?
* Bibeltroskap og relevans:
Kan studentene gjenfortelle bibelfortellingen og gjøre rede for de sentrale temaene i
den kristne tro?
Opplever studenten at lærerne er bærere av ærlighet, undring og lidenskap i forhold til
Bibelen, og at de anvender dette i relasjon til helheten av sitt eget liv?
Funger den bibelske horisonten som en kritisk konstruktiv samtalepartner i alle fag?
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Har studentene utviklet gode evner til - og lidenskap for, å studere Bibelen faglig og
personlig i løpet av studiet? (eller har de i det minste hatt en mulighet til og avvist
dette?)
Er studentene i stand til å formidle en måte som både motiverer, hjelper og veileder
andre til å studere Bibelen?
* Akademisk integritet:
Kan studentene gjøre rede for sentrale intellektuelle dyder ved studiet slutt?
Opplever studentene at lærerne er bærere av disse dydene?
Er dialogen ved skolen inspirerende, respektfull, åpen og fri for maktmisbruk?
Er de i stand til å utføre en enkel form for akademisk forskning og dialog (konstruktiv
kritisk utprøving) ved studiets slutt?
Er de bærere av en lidenskap for livslang læring? (eller har de i det minste avist en slik
livsvisjon)
Er studentene i ferd med å oppfylle læringsmål som blir satt i aktuelle praksisfelt?
Bidrar Høyskolen for Ledelse og Teologi til å utvikle forskningsbasert akademisk
kunnskap av høy kvalitet som tilsvarer krav stilt av akkrediteringsinstitusjoner og
tidsskrifter/forlag?
Er den totale undervisningen i samsvar med slike krav?
* Tjenende lederskap
Kan studentene gjøre rede for teologiske og sekulære modeller for tjenende
lederskap og transformasjonsledelse og kan hun/han gjøre en egenevaluering i
forhold til disse?
Opplever studentene i løpet av studiet at hun og han har blitt eksponert for en form
for tjenende lederskap og pedagogikk?
Er tjenende endringsledelse blitt en del av studentens livsvisjon? (eller har man i
det minste bevisst avvist en slik modell?)
Opplever studenten og praksisveiledere at studenten utvikler seg henimot å bli en
slik leder?
Stimulerer og trener skolen over tid gode ledere som skaper gode
endringsprosesser - i menighet og samfunn? Hva sier tilbakemeldingene fra
praksisnettverkene?
* Personlig transformasjon:
Kan studenten reflektere over eget liv og sine personlige egenskaper og definere
egne mål for livslang læring?
Opplever venner, medarbeidere og veiledere at studentene utvikler gode
relasjonelle egenskaper i løpet av studiene? (mot, omsorg, modenhet)
Opplever studenten seg bedre skikket til å gjøre etiske og åndelige valg og
evalueringer?
Opplever studentene lærere og ledere som forbilder i forhold til skolens verdier?
* Sosial transformasjon og profetisk relevans:
Opplever venner, medarbeidere og veiledere at studenten kan bidra til gode løsninger i
felles utfordringer?
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Har studenten opplevd og utviklet en lidenskap for Guds rike visjonen og kristen enhet
i løpet av studiet?
Er skolen i ferd med å bli kjent for å produsere forsking og utvikle mennesker som
bidrar til etiske og gode løsninger på kirkelige og samfunnsmessige utfordringer?
* Kristen enhet:
Er skolen i ferd med å bli kjent for å produsere forskning og utvikle mennesker som
bidrar til autentisk kristen enhet?
Kan studenten gjøre rede for relevante modeller for freds- og forsoningsarbeid i
menighet og samfunnsliv?
Er dette utviklingsarbeidet forankret i skolens egen praksis?
Opplever venner, medarbeidere og veiledere at studentene kan håndtere konflikter på
en bedre måte i løpet av studiet?
Er studentene i stand til å reflektere over egen praksis og egne holdninger?
Får skolen tilbakemeldinger om studenter som bidrar til sann kristen enhet og
forsoningsarbeid i samfunnet?
Spørsmålene er ikke ment å skulle besvares enkeltvis i rapportform. De er snarere et generelt
refleksjonsgrunnlag både i tilknytning til læringsnotat og læringslaboratoriet.

Strategi for kvalitetssikring og organisasjonslæring
Vårt kvalitetssikringssystem er designet ut fra vårt vedtektsfestede formål ved at vi har
definert tre læringsområder:
Administrasjon
Faglig ledelse
Relasjonsledelse og pastoral omsorg
Siden vi er opptatt av at kvalitetssikringssystemet fungerer som et redskap for
organisasjonslæring, taler vi om vår strategi for kvalitetssikring og organisasjonslæring. Det
er derfor vi snakker om læringsområder. Nedenfor bruker vi begreper som læringslogg,
organisasjonslæringslogg, læringsnotat og læringslaboratorium.
På vårt organisasjonskart er de tre læringsområdene organisert som tre avdelinger hvor rektor
har det overordnede ansvar. Vi har grunnleggende teamledelse ved skolen hvor hver av
lederne for læringsområdene inngår i lederteamet ved skolen sammen med rektor. Vi har
definert dette teamfellesskapet med eget læringsområde. Dette kaller vi integrerende
lederskap. Her er hovedoppgaven å sikre en helhetlig ledelse hvor samspillet mellom
personer/funksjoner er effektiv. De ulike lederoppgavene er beskrevet i egne instrukser
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Rektors kontor, som består av støttefunksjoner for rektor i forhold til oppgaver som ikke er
delegert til de ulike læringsområdene, ikke fremgår av modellene ovenfor. Følgende
kjerneområder er lagt til rektors kontor:
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HR
HMS
Brannvern
Kvalitetssikring
Oppdatere informasjon, herunder studieplaner, brosjyrer, nettside og annet.
Markedsføring
Alumni
Strategi for organisasjonslæring er strukturert etter denne tredelingen. Avdelingsleder for
hvert læringsområde utarbeider hvert år et læringsnotat for sitt ansvarsområde, som inngår
som basisdokument for læringslaboratoriet og som blant annet reflekterer over resultatet fra
de ulike studentevalueringer og faglæreres evaluering (se nedenfor). Rektor kan fungere som
ressursperson og samtalepartner i arbeidet med læringsnotat. Rektors kontor utarbeider et eget
læringsnotat for sine kjerneområder.
Læringen på avdelingsnivå (læringsnotatet) skjer på grunnlag av ulike evalueringer
gjennomført av studenter gjennom året. Disse evalueringene genereres i egne databaser. Vi
har fem ulike former for studentevaluering:
1. Oppstartsevaluering som tar sikte på å evaluere forhold rundt oppstart, herunder
opptaksprosedyrer, introduksjonskurs, markedsføring.
2. Emne-/kursevaluering hvor studenten evaluerer forhold ved det enkelte emne/kurs.
3. Programevaluering hvor avsluttende studenter evaluerer programmet som sådan
herunder forhold som ligger under alle fire avdelinger.
4. Generell studentevaluering som er en større evaluering hver vår hvor studentene
evaluerer forhold som ligger under alle fire avdelinger.
5. Spørreundersøkelse blant arbeidsgivere og tidligere studenter for å kartlegge
studiets relevans for praksisfeltet.
Det legges vekt på at spørreskjemaene skal være enkle for å sikre en størst mulig
tilbakemelding.
I tillegg evaluerer faglærerne sine emner/kurs (faglærerevaluering av kurs og emner) og
eksterne sensorer evaluerer sensoroppdraget (Evalueringsskjema ekstern sensur).
Til slutt har vi knyttet organisasjonslæringen opp mot
som vi avholder i juni måned hvert år. Dette er et kvalitetssikringsseminar som arrangeres
over til sammen fire dager (inkl. 2 fordager og 2 dager i fellesskap) hvor vi knytter
høyskolens studenter, ansatte og eiere sammen i erfaringsutveksling, evaluering og
innovasjon rundt de tre læringsområdene. Vi strukturerer læringslaboratoriet etter følgende
mal:
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Læringslaboratoriet skal lede frem til et forandringsdokument som inneholder en
organisasjonslæringslogg som dokumenterer læringslaboratoriets samtaler og et
innovasjonskart som viser dets beslutninger.
Dette følges opp av en oppstartsdag i augustmåned i forkant av studiestart med høyskolens
ansatte hvor vi minner om innovasjonskartet og samtaler om hvordan vi best implementerer
det, samt en halvårsevaluering av måloppnåelse.
Til slutt fremstiller vi organisasjonslæringen i en årssyklus i følgende figur:
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Halvårsevaluering
forandringsdokume
nt

Rapportering DBH
/ Rapport og
Planer / Rapport
CRIStin

Emne-/ kurs
evaluering
Generell
studentevaluerin
g

Individ og
teamlæring

Individ og
teamlæring

Rapportering
Lånekassen
fortløpende

Emne-/ kurs
evaluering
Program
evaluering

Læringsnotat
avdelingsniv
å

Læringslaboratorium

Frister høst og vår:
HØST

Rapportering DBH

Oppstarts
evaluering

Halvår sr apport ering

Oppstartsdag

TID

TEMA

Medio august

Oppstartsdag

15. august

Halvårsrapportering DBH
(økonomi)

Deles ut under
oppstartskurs

Oppstartsevaluering

15. oktober

Rapport DBH
(gjennomstrømning)

15. november

Rapport DBH, personal

15. november

Intern frist nye
publikasjonskanaler
CRIStin

1. november

Frist for oppdatering
studiekatalog for
vårsemesteret.
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1. november

Budsjett for neste år og
søknad om tilskudd

I etterkant av emne/kurs

Emne-/kursevaluering

31. desember

Frist legge inn forslag nye
publikasjonskanaler
CRIStin

TID

TEMA

15. februar og 15. mars

Rapport DBH
(gjennomstrømning/økonomi)

15. mars

Rapportering KD (rektors
årsrapport, med søknad for
neste år og planer for
inneværende år)

1. mars

Rapportering CRIStin

Mars

Generell studentevaluering

1. april

NVI rapport forskningsdata
DBH

15. mai

Frist for oppdatering
studiekatalog for
høstsemesteret.

I etterkant av emne/kurs

Emne-/kursevaluering

Juni

Programevaluering

1. juni

Læringsnotat

Medio juni

Læringslaboratoriet

1. juli

Endelig årsregnskap
foregående år

Individ- og teamlæringen skjer fortløpende gjennom året. For faglig ansatte legges teamlæring
i første rekke til 4 fagpedagogiske dager gjennom året. Her tas det opp aktuelle
fagpedagogiske tema i tilknytning til skolens undervisning og forskning. Individlæringen for
faglig ansatte er organisert gjennom HLTs tariffavtale. De faglig ansatte som har frivillig
forskningstid er pålagt å lage strategi for forskning og utvikling hvor egne forskningsprosjekt
spesifiseres.
Individ og teamlæring for andre ansatte knyttes opp mot medarbeidersamtaler (se strategier
for organisasjonslæring på individnivå) og behovsstyrte samlinger og kurs gjennom året.
Lignende læringslogg og innovasjonskart skal føres på mellomnivå i planlegging,
gjennomføring og evaluering av emner og kurs hvor flere lærere inngår.
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Rektor skriver sin årsrapport for fjoråret på bakgrunn av statistisk materiale og
læringslaboratoriets konklusjoner. Rapporten settes opp i henhold til
Kunnskapsdepartementets mal for målstruktur og høyskolens egne mål og er identisk med
årsrapport til Kunnskapsdepartementet. Her er fristen 15. mars hvert år.

Organisasjonskart
De ulike læringsområdene er definert inn i organisasjonskartet ved HLT på mellomledernivå.
Som organisasjonskartet nedenfor viser har vi tre lederfunksjoner på dette nivået. Dette er
administrativ leder, faglig leder og studentpastor. Disse tre har sammen med rektor, en
studentrepresentant og en representant for de ansatte sete i samråd. Samråd er et rådgivende
organ for styret og den daglige ledelsen ved skolen. Det avholdes jevnlig møter i samråd.
Samråd har funksjon av Lærings- og miljøutvalg, samt FoU utvalg ved skolen. For en
nærmere beskrivelse av samråd, se instruks for samråd.
I den grad en eller flere av disse tre lederfunksjonene ikke er besatt overtar rektor dennes
rolle. Det er disse tre lederfunksjonene som har ansvar for å skrive læringsnotat for sin
avdeling til læringslaboratoriet. Rektor og de tre lederne møtes jevnlig om saker som har med
den daglige driften å gjøre og har funksjon av lederteam ved skolen.
HLT har definert opptak av studenter og gjennomføring av eksamen/ evaluering som særlig
viktige områder med egne retningslinjer for gjennomføring i tillegg til relevante forskrifter og
har et særskilt ansvar for opptak, mens rektor, faglig leder og den respektive faglærer har
ansvar for eksamen.
Evaluering av disse områdene i læringsnotatet ligger hovedsakelig under henholdsvis
administrativ leder for opptak og faglig leder for eksamen.
Klagenemnden er et frittstående organ. Klagenemndens sammensetning og formål følger
LOV 2005-04-01 nr 15: Lov om universiteter og høyskoler § 5:1. Eventuelle saker og dets
konklusjon skal refereres i den faglige lederens læringsnotat.
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Organisasjonskartet viser beslutningsstrukturene ved HLT. Hele linjer viser hvem som er
overordnet hvem. Stiplede linjer viser i hvilke råd og utvalg man deltar i, samt organer som
styret utnevner (klagenemnd og referansegruppe). Hel grå linje viser rådgivende myndighet.
De ulike instansene i organisasjonskartet har følgende sammensetning og funksjon:
I generalforsamlingen møter eierne. Her godkjennes budsjetter og regnskaper i tillegg
til at høyskolens styre velges.
Høyskolens styre har det overordnede ansvaret i HLT. Her møter studentrepresentant
og ansattes representant med fulle rettigheter. Rektor har tale-, forslags- og møterett.
Rektor har det overordnede ansvaret for den daglige driften ved HLT. Rektor har
personalansvar. Rektor styrer sammen med et team av ledere. Teamet består av
administrativ leder, faglig leder, studentveileder / studentpastor og informasjonsleder.
Rektors kontor har ingen besluttende myndighet men fungerer som en støttefunksjon i
forhold til de av rektors kjerneområder som ikke er delegert til de ulike
læringsområdene.
Faglig leder har det overordnede faglige ansvaret for HLTs faglig ansatte
Administrativ leder har det overordnede ansvaret for HLTs administrasjon
En nærmere beskrivelse av de ulike lederes ansvarsområder finnes i deres
stillingsinstruks, i figuren av det integrerte lederskapet og i den enkelte leders
læringsnotat.
Lederteamet møter sammen med rektor, studentrepresentant og ansattes representant i
samråd.
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. Styret godkjenner også endringer i studieplan.
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Læringsmiljøutvalget ved HLT består av studentpastor, en representant for de ansatte
og to representanter for studentene og skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende
læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og
velferd.
FoU-utvalget består av minst 2 av lærerne, og faglig leder og skal på ulike måter
stimulere til forskning ved HLT.
I tillegg skal det opprettes en klagenemnd i overensstemmelse med høyskolelovens
krav for å ta hånd om klager over enkeltvedtak som ankes til høyere organ.
I tillegg arrangerer høyskolen dialogmøter med utvalgte menigheter fra arbeidsfeltet
som skal bidra med råd til hvordan utdannelsen i best mulig grad kan forberede
studenten til arbeid.

Kvalitetssikringssystem, instrukser, reglementer og planer.
Vår strategi for kvalitetssikring og organisasjonslæring forankres i dokumentet Strategi for
kvalitetssikring og organisasjonslæring ved HLT. I tillegg er det formulert instrukser for
høyskolens ulike lederroller. Det er også formulert instruks for samråd. Til slutt forankres
skolens drift i ulike reglementer og planer:
Vedtekter

Vedtekter for Høyskolen for Ledelse og Teologi AS

Forskrifter

Reglement for graden Bachelor ved HLT

Reglement

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og
Teologi

Retningslinjer

Retningslinjer for avviksrapportering ved Høyskolen for Ledelse og
Teologi
Retningslinjer for godkjenning av særskilt tilrettelegging og
eksamensoppgaver ved HLT
Retningslinjer for kvalitetssikring av studiepoengsarkivering og
rapportering av 60 stp enheter
Retningslinjer for opptak av nye studenter
Retningslinjer for utforming av vitnemål ved HLT
Retningslinjer for bruk av Fronter ved HLT
Retningslinjer for desentralisert eksamen HLT
Retningslinjer for eksamensvakt ved HLT
Retningslinjer for bruk av eksterne lokaler
Retningslinjer for bruk av bygget
Faglærerinstruks

Instrukser

Responsibilities for teachers and administration for the English BA
program.
Instruks for samråd
Instruks for HLTs Forskningsutvalg
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Instruks for læringsmiljøutvalg
Instruks for ansattes allmøte ved Høyskolen for Ledelse og Teologi
Instruks for ekstern/intern sensor ved HLT
Stillingsinstruks rektor
Stillingsinstruks administrativ leder
Stillingsinstruks faglig leder
Stillingsinstruks studentpastor
Planer

Handlingsplan for funksjonshemmede studenter og tilsatte ved Høyskolen
for Ledelse og Teologi.
Kriseplan
Pandemiplan
Tiltaksplan mot seksuell trakassering ved HLT
Årsplan
5-årsplan
Plan for forsknings og utviklingsarbeid, HLT

Forklaring til tabell:
Alle ledende stillinger ved HLT har instrukser som konkretiserer ansvarsområder.
Vi har egne instrukser som beskriver Samråd og FoU utvalgets oppgaver.
Våre vedtekter regulerer HLTs drift og Bachelorreglementet regulerer bachelorstudiet
Eksamens- og opptaksreglement er samlet i Forskrift om opptak, studier og eksamen
ved Høyskolen for Ledelse og Teologi (www.lovdata.no)
Vi har formulert ulike retningslinjer for viktige rutinemessige arbeidsoppgaver. Dette
gjelder avvikshåndtering, eksamensavvikling, opptak av studenter og registrering av
studiepoeng for statlig rapportering.
Til slutt utgjør institusjonens årsplaner for den totale driften og plan for FoU-arbeid,
samt 5-årsplaner viktige arbeidsredskaper for å opprettholde kvaliteten ved
institusjonen.
Utover dette forholder høyskolen seg til gjeldende lover og forskrifter for virksomheten.
HMS arbeidet ved HLT
HMS-arbeidet ved HLT dokumenteres i HMS-permen som oppbevares på HMS-leders
kontor. Rektor er HMS-leder ved HLT. HMS-arbeidets målsetninger finnes i HMS-permen.
Her vil vi særlig trekke frem:
Avvikshåndtering følger
gjøres som en del av læringslaboratoriet i juni måned.
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Det bør kort rapporteres over HMS arbeidet i administrasjonens læringsnotat under
kvalitetsområdet HMS arbeidet ved HLT. Dette gjøres av rektor i egenskap av HMS leder.
Brannsikring ved HLT
Rektor er brannvernleder ved HLT. Brannsikringsarbeidet gjøres i fellesskap med huseier
(Baptistenes Teologiske Seminar (BTS)) som står som ansvarlig for utbedringer o.a. som har
med det bygningstekniske å gjøre. Samarbeidet skjer gjennom vaktmester som er ansatt av
BTS, og daglig leder ved BTS. Dokumentasjon av brannsikringsarbeidet ved HLT finnes i
Brannvernpermen som oppbevares av daglig leder for BTS. Rektor rapporterer om
brannsikringsarbeidet i administrasjonens læringsnotat.
Avvikshåndtering ved HLT
Det er viktig at alle ved HLT, studenter så vel som ansatte, skal kunne si i fra på en god måte
om avvik i forhold til våre kvalitetsmål, om avgjørelser man er uenig i og vedtak man mener
er fattet på feil grunnlag.
For å gjøre dette på en mest mulig smidig måte har vi utarbeidet et avviksmeldingsskjema
som både gjelder for HMS, brannsikkerhet, eksamen, opptak og andre eventuelle avvik og
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.
Retningslinjer for avviksrapportering ved H
regulerer
bruken av skjemaet. Her nøyer vi oss med å nevne at den ansvarlige skal rapportere om
avviksmeldinger i sitt læringsnotat. For eksamen gjelder dette faglig leder. For opptak gjelder
dette administrativ leder. For HMS og Brannsikkerhet gjelder dette rektor i administrasjonens
læringsnotat. For rubrikken annet gjelder det den lederen rektor delegerer ansvaret til.

Strategier for organisasjonslæring på individnivå
Strukturelle systemer for læring har liten effekt hvis de ikke forankres i læring på individnivå.
HLT har derfor utformet sin egen strategi for organisasjonslæring på individnivå for sine
ansatte. Strategien er tredelt:
1 Faglig ansatte
Hver enkelt faglig ansatt som har frivillig forskningstid skal i samarbeid med faglig leder
utvikle en strategi for sin forskning. Det betyr at alle har individuell tilpasning av den
skjematiske oppstillingen nedenfor og at dette er etterprøvbart. Faglig leder, eller den han
delegerer dette til, fungerer her som samtalepartner og coach.
Alle faglig ansatte som har frivillig forskningstid skal:
1. Utvikle en langsiktig plan for egen forskning.
2. Utvikle en plan (innovasjonskart) for egen forskning hvert år med konkrete
publikasjonsmål.
3. Kartlegge og delta i relevante forskningsprosjekt innad, nasjonalt og internasjonalt
tilpasset egen forskning.
Sluttresultat:
1. Livslang læring i form av ferdigheter, kunnskap og holdninger
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2. En kort rapport til faglig leder
3. Publikasjoner i relevante publikasjonskanaler
Dette organiseres i henhold til HLTs tariffavtale.
2 Andre ansatte
Det avholdes jevnlige møter i de ulike avdelinger for å sikre god samhandling og fordeling av
oppgaver. Her skal man ha en dialog omkring arbeidsoppgavene for å finne gode løsninger og
sammen oppdage problemområder. Gjennom dette kartlegger man behov for både
kompetanse og utvikling. Leder for avdelingen står ansvarlig for å legge til rette for læring
internt i avdelingen. Dette kan gjøres internt eller i form av eksterne kurs.
Medarbeidersamtalene er et annet fora hvor behov rundt egenlæring kan trekkes frem og hvor
man i fellesskap med ledelsen kan komme med forslag på hvordan behovene kan møtes.
3 Samarbeid mellom ansatte
En høyskole er avhengig av godt samarbeid mellom de ulike avdelinger. HLT ønsker at
ansatte i ulike avdelinger skal ha evne til å se behov og problemstillinger fra andre
avdelingers synsvinkel. Læringslaboratoriet er en viktig arena for å sikre at dette skjer. En
annen arena er samråd. I tillegg til dette arrangerer vi hvert år et visjonsdøgn hvor alle ansatte
samles og hvor vi diskuterer felles tematikk rundt visjon, verdier og formål.
Medarbeidersamtalen er et annet fora hvor denne tematikken behandles på individuell basis.

Studiekvalitet
og målbeskrivelsen for arbeidet med studiekvalitet
ved HLT, baserer seg på
På side 2 i dette dokumentet
finisjon på begrepet studiekvalitet. Kriteriene kan variere
med målsetninger og fagområder, og vurderingene gjelder forhold som ofte ikke kan
sammenfattes i målbare størrelser. Videre endrer kvaliteten seg med utviklingen av fagene,
utdanningsvirksomheten og omgivelsene, mens ulike interessenter vil kunne legge ulik vekt
på forskjellige sider ved den. Tre forhold står likevel sentralt:
kvalitet slik den framtrer for studentene
slik den tilfredsstiller anerkjente faglige mål, og
slik den gir utdanningene samfunnsmessig relevans i vid forstand.

Mål for kvalitetsarbeidet, departementet og NOKUTs krav
HLT har formulert følgende mål for kvalitetsarbeidet ved høyskolen ut fra departementets
krav til kvalitetssikringssystem (Forskrift av 02.01.03) og NOKUTs kriterier for evaluering av
kvalitetssikringssystem (av 05.05.03, revidert utgave 25.01.06):
1) Kvalitetssikringssystemet ved HLT skal sikre gjennomføring av høyskolens
overordnede mål og strategi.
2) Kvalitetssikringssystemet ved HLT forankres i skolens ledelse ved at
kvalitetsrapporter og analyser aggregeres oppover i systemet og ved at ledelsen vedtar
og initierer forbedringstiltak nedover i systemet.
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3) Kvalitetssikringssystemet ved HLT skal skape klarhet rundt interne oppgaver og
ansvarsforhold i et helhetlig opplegg, der alle medvirkende tilsatte og studenter
delaktige i det felles arbeidet for høy kvalitet.

er

4) Kvalitetssikringssystemet ved HLT skal bygge på rutiner og ansvarsområder som er
nært knyttet til læringsprosessene og læringsmiljøet og som dermed bidrar til å
motivere de ansatte og studentene i arbeidet.
5) Kvalitetssikringssystemet ved HLT skal ved både kvalitativ og kvantitativ analyse og
måling kunne avdekke tilfeller av kvalitetssvikt og synliggjøre både god og dårlig
kvalitet i utdanningssystemet.
6) Kvalitetssikringssystemet ved HLT skal fungere som et aktivt styringsinstrument for
institusjonen ved at det gir premisser både for ressursstyring og prioriteringer.
7) Kvalitetssikringssystemet ved HLT skal fungere som et praktisk redskap for jevnlige
forbedringer i den løpende virksomheten, og det skal gi høyskolen et grunnlag for
egenvurdering og endring.
8) Kvalitetssikringssystemet ved HLT skal bevisstgjøre studentene på god studiekvalitet
og involvere dem som aktive medaktører i forbedringsarbeidet.

Basisundersøkelser
Læringen på avdelingsnivå (læringsnotatet) skjer på grunnlag av ulike evalueringer
gjennomført av studenter og lærere gjennom året. Disse evalueringene genereres i egne
databaser. Vi har 7 ulike former for basisundersøkelser:
1. Oppstartsevaluering som tar sikte på å evaluere forhold rundt oppstart, herunder
opptaksprosedyrer, introduksjonskurs, markedsføring (fylles ut elektronisk på
Fronter).
2. Emne- /Kursevaluering hvor studenten evaluerer forhold ved det enkelte emne/kurs
og praksis (fylles ut elektronisk på Fronter).
3. Evalueringsskjema ekstern sensur for å evaluere eksamensgjennomføring og -nivå i
forhold til andre universiteter og høyskoler.
4. Programevaluering hvor avsluttende studenter evaluerer programmet som sådan
herunder forhold som ligger under alle fire avdelinger (fylles ut elektronisk på
Fronter).
5. Generell studentevaluering som er en større evaluering hver vår hvor studentene
evaluerer forhold som ligger under alle fire avdelinger (fylles ut elektronisk på
Fronter).
6. Spørreundersøkelse blant arbeidsgivere og tidligere studenter for å kartlegge
studiets relevans for praksisfeltet (sendes ut pr e-post eller post til respondentene).
7. Faglærerevaluering av kurs og emner for å gi faglig ansattes perspektiv på
undervisningen.

Oppstartsevaluering
Kvalitetsområde

Studietilbud

Kvalitetsmål

Studentene skal føle seg velkomne og bli raskt kjent med institusjonen,
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medstudentene og de ansatte. Studentene skal raskt kunne skaffe seg
forståelse for studieprogrammets læringsmål og bli motivert til å arbeide
mot målene.
Operativt ansvar

Gjennomføring av evalueringene: Administrasjonen

Lenker og
dokumenter

Evalueringsskjema 1.3.1.1

Læringstema

Oppstartsdagene skal gi studentene på grunnivå en orientering og
innføring i studenttilværelsen på HLT. Evaluering skal kartlegge i hvilken
grad studentene er fornøyd med orienteringen om
Studieadministrative rutiner
Time- og forelesningsplaner
Eksamensavvikling
Studieprogrammer
Viktige tidsfrister
Lesesaler og datarom
Forelesnings- og grupperom
Velferdstilbud
Gjennom evalueringen skal studentene både gi svar på i hvilken grad de er
fornøyd på de angitte områdene og si noe om hva som burde vært
annerledes.

Oppfølging

Undersøkelsen generer database som danner underlagsmateriale for de
ulike læringsnotat.

Frist

Evalueringen gjennomføres uken etter oppstartsdagene sammen med
evaluering av HLTs informasjonsmateriell.
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Godkjent av

Høyskolestyret

Emne-/Kursevaluering
Kvalitetsområde

Studietilbud

Kvalitetsmål

HLT skal tilby undervisning som holder et høyt faglig og pedagogisk
nivå og som er relevant for arbeid innen menighet og misjon, skole og
samfunn

Operativt ansvar

Gjennomføring av evalueringene: Administrasjonen

Læringstema

1) Det gjennomføres emnevise studentevalueringer av alle emner og
kurs det gis undervisning i. Studentevalueringen skal omfatte:
Organiseringen av undervisningen og andre aktiviteter knyttet til
emnet eller kurset
Studentens egen innsats i kurset
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Pensumlitteraturens relevans, nivå og pedagogiske
tilgjengelighet
Hvordan involverte lærere har fungert i sine oppgaver
Studentenes opplevelse av studiemiljøet
Veiledning i forbindelse med oppgaveskriving
Bruk av rom og tekniske hjelpemidler
I emner med ekskursjon/praksis/hospitering: forholdet mellom
teori og praksis, læringsutbytte i praksisperioden
Eksamens- og evalueringsformer/vurderingsformer herunder
hvorvidt studentene har fått tilbakemeldinger og vurdering
underveis, hvorvidt vurderingsformene har vært hensiktsmessige
og hvorvidt eksamen og sensur har vært gjennomført i tråd med
eksamensforskriftene.
2) Evalueringene gjennomføres ved hjelp av elektronisk spørreskjema.
3) Evalueringene gjennomføres på en slik måte at det kan gjøres
relevante sammenligninger på tvers av emner/fagområder og over flere
studieår.
Lenker/dokumenter

Studentevaluering av kurs og emner (1.2.3.1)

Oppfølging

Undersøkelsen generer database som danner underlagsmateriale for de
ulike læringsnotat.

Frist

Evalueringene gjennomføres ved emnets eller kursets avslutning.
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Godkjent av

Høyskolestyret

Evalueringsskjema ekstern sensur
Kvalitetsområde

Studietilbud

Kvalitetsmål

HLT skal tilby undervisning som holder et høyt faglig og pedagogisk
nivå og som er relevant for arbeid innen menighet og misjon, skole og
samfunn

Operativt ansvar

Gjennomføring av evalueringene: Administrasjonen

Læringstema

1) Det gjennomføres emnevise sensurevalueringer av alle emner som går
til ekstern sensur. Evalueringen skal omfatte:
Et nivå vurdering i forhold til sammenlignbare skoler
Hvordan samarbeidet har fungert med faglærer
Hvordan samarbeidet har fungert med administrasjonen
Forslag til forbedringer
2) Evalueringene gjennomføres ved hjelp av elektronisk eller papirbasert
spørreskjema.
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3) Evalueringene gjennomføres på en slik måte at det kan gjøres
relevante sammenligninger på tvers av emner/fagområder og over flere
studieår.
Lenker/dokumenter

Evalueringsskjema ekstern sensur (papirbasert skjema).

Oppfølging

Evalueringen sammenlignes med elev- og faglærerevaluering av de
relaterte kurs/emner.

Frist

Evalueringene gjennomføres ved ekstern sensur.
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Godkjent av

Høyskolestyret

Programevaluering
Kvalitetsområde

Studietilbud

Kvalitetsmål

HLT skal tilby undervisning som holder et høyt faglig og pedagogisk
nivå, som anvender relevante evalueringsformer og som er relevant for
arbeid innen menighet og misjon, skole og samfunn

Operativt ansvar

Gjennomføring av evalueringen: Administrasjonen

Læringstema

1) Studentundersøkelse av alle studieprogrammer ved HLT som fører
til en bachelorgrad. Studentundersøkelsen skal omfatte:
Studieprogrammets sammensetning av emnegrupper og emner
Studieprogrammets relevans for arbeid innenfor menighet og
misjon, skole og samfunn
I studieprogrammer med praksis: forholdet mellom teori og
praksis, læringsutbytte i praksisperioden
Eksamens- og evalueringsformer/vurderingsformer herunder
hvorvidt studentene har fått tilbakemeldinger og vurdering
underveis, hvorvidt vurderingsformene har vært hensiktsmessige
og hvorvidt eksamen og sensur har vært gjennomført i tråd med
eksamensforskriftene.
Studentens opplevelse av studieprogrammet som helhet i forhold
til skolens visjon
Studentenes opplevelse av studiemiljøet
2) Evalueringene gjennomføres ved hjelp av elektronisk spørreskjema.
3) Evalueringene gjennomføres på en slik måte at det kan gjøres
relevant sammenligninger på tvers av fagområder og over flere
studieår.

Lenker/dokumenter

Studentevaluering av studieprogram (1.2.2.1)

Oppfølging

Undersøkelsen generer database som danner underlagsmateriale for de
ulike læringsnotat.
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Frist

Evalueringene gjennomføres siste semester av studieprogrammet

Versjon

08.04

Generell studentevaluering
Kvalitetsområde

Studietilbud

Kvalitetsmål

Institusjonen skal tilby studenten et utviklende fagmiljø, tilfredsstillende
infrastruktur, effektiv administrasjon, god veiledning, godt miljø og
tilfredsstillende informasjon.

Operativt ansvar

Gjennomføring av evalueringene: Administrasjonen

Lenker og
dokumenter

Evalueringsskjema på Fronter

Læringstema

Generell studentevaluering skal gi studentene en mulighet til å gi
spesifikk tilbakemelding på hvordan det er å være student ved HLT.
Undersøkelsen søker å avdekke studenttilfredshet ved:
Studieadministrative rutiner
Time- og forelesningsplaner
Eksamensavvikling
Informasjon om utdanningsplaner, tidsfrister, internasjonale
studiemuligheter o.a.
Infrastruktur herunder lesesaler og datarom, bibliotek,
forelesnings- og grupperom.
Velferdstilbud
I hvilken grad studentene føler seg inkludert sammen med
medstudenter, lærere og de ansatte i administrasjonen.
Gjennom evalueringen skal studentene både gi svar på i hvilken grad de
er fornøyd på de angitte områdene og si noe om hva som burde vært
annerledes.

Oppfølging

Undersøkelsen generer database som danner underlagsmateriale for de
ulike læringsnotat.

Frist

Evalueringen gjennomføres i løpet av vårsemesteret.

Versjon

08.04
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Høyskolestyret

Spørreundersøkelse blant arbeidsgivere og tidligere studenter
Kvalitetsområde

Studietilbud

Kvalitetsmål

HLTs studier skal gi relevant kompetanse for arbeids- og samfunnsliv
samt fremme yrkesetiske holdninger. Gradskandidater skal ha de
kunnskaper, ferdigheter og holdninger som trengs for å kunne utføre
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arbeidsoppgaver på aktuelt nivå innenfor sitt fagfelt.
Operativt ansvar

Gjennomføres av: Administrasjonen

Læringstema

Det gjennomføres periodiske spørreundersøkelser (hvert 4. år) blant et
utvalg av tidligere HLT-studenter og deres arbeidsgivere, samt eventuelt
andre relevante arbeidsgivere for å kartlegge i hvilken grad de vurderer
studiene ved HLT som:
-

relevante for studentens kompetanse i arbeids- og samfunnsliv.
betydningsfulle for deres yrkesetiske holdninger
viktige i opparbeidelsen av de kunnskaper, ferdigheter og
holdninger studenten har bruk for i sin nåværende stilling.

Utvalget av studentene vil være blant de som har fullført grad eller
tilnærmet fullstendig studieløp ved HLT.
Oppfølging

Undersøkelsen generer database som danner underlagsmateriale for de
ulike læringsnotat.

Frist

Første undersøkelse gjennomføres våren 2014

Versjon

08.04
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Høyskolestyret

Faglærerevaluering av emner og kurs
Kvalitetsområde

Studietilbud

Kvalitetsmål

HLT skal tilby undervisning som holder et høyt faglig og pedagogisk
nivå og som er relevant for arbeid innen menighet og misjon, skole og
samfunn

Operativt ansvar

Den enkelte faglærer

Læringstema

Hvert semester gjennomfører den enkelte faglærer en evaluering av de
emner/kurs vedkommende har hatt ansvar for.

Lenker/dokumenter

Felles mal for evaluering av kurs 1.2.4.1

Oppfølging

Faglæreren skriver en rapport for det aktuelle emne/kurs, med forslag til
eventuelle endringer. Faglærere med flere emner/kurs skriver minimum
to rapporter, men sørger for at alle emner/kurs blir evaluert i en
treårsperiode. Faglærerevalueringene danner underlagsmateriale for
faglig leders læringsnotat.

Frist

Evalueringene gjennomføres ved kursets/emnets avslutning.

Versjon
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Høyskolestyret

Medarbeidersamtaler - organisasjonslæring på individnivå
Kvalitetsområde

Medarbeidersamtaler A og B

Kvalitetsmål

De ansatte skal ha høy bevissthet om betydningen av å legge kvalitet i
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eget arbeid og skal oppleve å bli sett og hørt.
Dokument/lenke

Skjema for medarbeidersamtaler
Tariffavtalen for HLT

Operativt ansvar

Rektor

Læringstema

Rektor eller den han delegerer dette til gjennomfører årlige
medarbeidersamtaler med skolens faste lærere, samt administrativt
personale. Det føres to ulike medarbeidersamtaler. A gjelder alle
ansatte, mens B kun gjelder de faglig ansatte og relaterer strategi for
organisasjonslæring på individnivå over.
A
Forut for medarbeidersamtalen får medarbeideren utdelt
brukes for å evaluere eget arbeid og ønsker for fremtiden. I etterkant
av medarbeidersamtalen utarbeides det en oppfølgingsplan som
undertegnes av begge parter.
Hovedmålsetningen med disse medarbeidersamtalene er å:
-

Gi den ansatte tid og rom til å uttrykke sine behov.
Gi anledning for nærmeste leder til å understreke HLT sin
forventning.
Legge til rette for konstruktive utviklingsprosesser i
arbeidssituasjonen
Få oversikt over formell og reell kompetanse i organisasjonen.
Legge til rette for at gjeldende arbeidsavtaler og lover og regler
(særlig arbeidsmiljøloven) håndheves på en tilfredsstillende
måte

B
I forkant av høstsemesteret avholdes det medarbeidersamtaler med alle
faglig ansatte hvor man avklarer arbeidsbyrde i forhold til
tariffavtalen, samt følger opp strategi for organisasjonslæring på
individnivå ved å få oversikt over undervisningspersonalets formelle
og reelle kompetanse og deres planer for kompetansebygging på kort
og lang sikt.
Medarbeidersamtalen leder frem til en plan for arbeidsbyrde og
kompetansebygging for kommende undervisningsår. Planen
(innovasjonskartet) underskrives av begge parter.
Oppfølging

Rapportering av gjennomførte medarbeidersamtaler inngår i
læringsnotat fra rektors kontor.

Frist

Årlig etter oppsatt plan

Versjon

14.05
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Læringsnotat
Læringen på avdelingsnivå konkretiseres i såkalte læringsnotat. De ulike avdelingslederne er
ansvarlig for å skrive en evaluering av forhold som har med deres læringsområde å gjøre.
Rektors kontor skriver læringsnotat for de kjerneområdene som ikke er delegert fra rektor til
de andre læringsområdene. Det legges vekt på at læringsnotatet både skal være en
læringslogg, med kartlegging av utfordringer og hvordan utfordringer er blitt løst, samt et
innovasjonskart med forslag til eventuelle endringer.
Visjon, verdier og formål omtalt over skal fungere som generelt refleksjonsgrunnlag for
arbeidet med læringsnotatene. Dette er spesifikt lagt inn som en del av konklusjonen på hvert
læringsnotat. Vi har definert 12 hovedområder, samt refleksjon over visjon, verdier og formål,
som fordeles på de ulike læringsområdene (ADM, FL og RPO). I tilknytning til hvert
hovedområde har vi definert et hovedmål:
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1. Studietilbud
Mål for området:

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.
2. Studieveiledning

Mål for området:

Studentene skal få relevant og korrekt faglig veiledning til rett tid i
studieløpet, formidlet slik at studentene føler seg velkomne på HLT og
utvikler seg faglig og personlig.

3. Kompetanseutvikling, forskning og akademiske ressurser
Mål for området:

Undervisningen ved HLT skal være forskningsbasert, og faglig ansatte
skal ha tilgang til akademiske ressurser som holder god faglig og
pedagogisk standard.
4. Studieadministrasjon

Mål for området:

Arbeidet i studieadministrasjonen skal være profesjonelt og
brukerorientert og er underlagt skolens administrasjon
5. Internasjonalisering

Mål for området:

Internasjonal åpenhet skal prege HLTs studieprogram og lærings- og
studentmiljø.
6. Fysisk læringsmiljø og universell tilrettelegging

Mål for området:

Det fysiske læringsmiljøet skal være i overensstemmelse med
gjeldende lover og forskrifter. HLTs læringsmiljø og rammebetingelser
skal fremme læring, trivsel og likeverdig behandling av studentene.
7. Økonomi

Mål for området:

HLT skal ha en bærekraftig økonomi som sikrer langsiktig drift,
oppfyllelse av offentlige krav og gjennomføring av skolens visjon.
8. Studentvelferd

Mål for området:

HLT skal ha et velferdstilbud som er tilpasset studentenes behov.
Skolens velferdstilbud skal bidra til et godt sosialt og åndelig miljø,
som videre gjenspeiles i et godt læringsmiljø.
9. Spiritualitet/Åndelig formasjon

Mål for området:

Høyskolen skal sørge for nær og personlig oppfølging av den enkelte
student med sikte på å vekke, bevare og utdype sant kristelig liv hos
studenten.
10. Informasjon/PR

Mål for området:

Informasjonsarbeidet ved HLT skal være innovativt, informativt og
dynamisk.
11. HR
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Høyskolen skal fremstå som en attraktiv arbeids- og studieplass med et
utfordrende, trygt og trivelig arbeids- og læringsmiljø.
12. Styring og kontroll

Mål for området:

HLTs plan- og styringssystem skal brukes målrettet for å sikre høy
kvalitet i alle deler av virksomheten.
Refleksjon over visjon, verdier og formål

Mål for området:

HLTs visjon, verdier og formål skal i størst mulig grad virkeliggjøres i
alle deler av organisasjonen.

Nedenfor følger en skjematisk oppstilling av læringsnotat for hvert læringsområde. Skjema
angir hvilke hovedområder som tilfaller det enkelte læringsområde. Det er viktig å merke seg
at det er i hvilken grad kvalitetsmålene er oppnådd som ønskes evaluert i læringsnotatene.
Spørsmål, lister og momenter nevnt under læringstema er i første rekke der for å sette i gang
en refleksjon, samt gi refleksjonen retning for dermed å unngå overlapp mellom de ulike
læringsområdene. Dette betyr man kan besvare de angitte spørsmål under læringstema, men at
dette er avhengig av om det gir en god evaluering av kvalitetsmålet.

Læringsnotat rektors kontor
Læringsnotat rektors kontor
6. Fysisk læringsmiljø og universell tilrettelegging
Mål for
hovedområde

Det fysiske læringsmiljøet skal være i overensstemmelse med
gjeldende lover og forskrifter. HLTs læringsmiljø og rammebetingelser
skal fremme læring, trivsel og likeverdig behandling av studentene.

Kvalitetsområde

Brannsikkerhet

Kvalitetsmål

Bygningene skal tilfredsstille gjeldende forskrifter om brannsikkerhet.

Læringstema

Dette håndteres via BTS som har ansvar for dette.
10. Informasjon/PR

Mål for
hovedområde

Informasjonsarbeidet ved HLT skal være innovativt, informativt og
dynamisk.

Kvalitetsområde

Informasjonsmateriell og nettsider

Kvalitetsmål

Interessenters og søkeres behov for informasjon og service skal ivaretas
gjennom en profesjonell administrering av markedsføring og rekruttering
til HLTs studietilbud og nettsider.
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Rektor godkjenner endringer i informasjonsmateriell (brosjyrer med mer)
og nettsider.
HLT kan trykke brosjyrer hvis man finner det tjenlig. Brosjyren skal gi
kortfattet informasjon om studietilbud ved HLT og prosedyrer for søknad
og opptak, mens studiekatalogen skal inneholde nødvendig informasjon
om studieprogram, emner, eksamener etc.
HLTs nettsider sider skal til enhver tid ha oppdatert informasjon om
studieprogrammer, skolens reglement, studieplaner med struktur for
studieprogram, søknadsfrister og prosedyrer, studiefinansiering og
kvalitetssikringssystemet .
Rektors kontor evaluerer årets informasjonsmateriell og nettside blant
annet på grunnlag av:
-

Har frister blitt overholdt?
Har det skjedd endringer i struktur, utforming og innhold?
Dekker informasjonsmateriell og nettside HLTs behov?
Er det trender som tilsier at informasjonsmateriell og nettside bør
endres?

Evaluering er basert på relevante basisundersøkelser, avviksmeldinger og
dialogbaserte tilbakemeldinger fra studenter og stab.
Kvalitetsområde

Evaluering av HLTs rekrutteringsarbeid

Kvalitetsmål

Interessenters og søkeres behov for informasjon og service skal ivaretas
gjennom en profesjonell administrering av markedsføring og rekruttering
til HLTs studietilbud.

Læringstema

Rektors kontor evaluerer samlet årets rekrutteringsarbeid på høsten i
etterkant av opptak, og etter å ha innhentet data fra opptaksansvarlig.
Evalueringen av rekrutteringsarbeidet gjøres blant annet på grunnlag av:
-

-

Er målsetning om antall nye studenter nådd? (krever rapport fra
Solar Venus)
Har man hatt tilstrekkelige personellmessige ressurser til å nå
målsetning om antall nye studenter?
Har man hatt tilstrekkelige økonomiske ressurser til å nå
målsetning om antall nye studenter?
Ser man endringer i opptaksforløpet (er det endringer i hvordan
søkere tar sine valg om studier)?
Er skolen inne på de riktige arenaer for å gi informasjon
(Læringsnotatet skal inneholde forslag til strategi når det gjelder
hvilke skoler, institusjoner, utdanningsmesser, konserter,
festivaler og sommerleirer m.m. som skal besøkes)?
Bør studietilbudet endres for å tilpasse seg markedet?

Evaluering er basert på relevante basisundersøkelser, avviksmeldinger og
dialogbaserte tilbakemeldinger fra studenter og stab.
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Kvalitetsområde

Evaluering av HLTs alumniarbeid

Kvalitetsmål

Alumniarbeidet ved HLT har som formål å styrke identitet, skape større
tilhørighet til institusjonen, skape nettverk i arbeidslivet og gi faglig
påfyll for ferdig uteksaminerte studenter.

Læringstema

Rektors kontor evaluerer alumniarbeidet blant annet på grunnlag av:
-

Hvilke tiltak har man gjort i perioden?
Hvor mange har formelt registrert seg som en del av HLTs
alumniarbeid?
Hvilke tilbakemeldinger har man fått fra HLTs alumni (tidligere
studenter ved HLT som har fullført et studieprogram)
Kan man se utslag i gaveinntektene som kan skyldes
alumniarbeidet?

Evaluering er basert på relevante basisundersøkelser og dialogbaserte
tilbakemeldinger fra alumni og stab.
11. HR
Mål for området:

Høyskolen skal fremstå som en attraktiv arbeids- og studieplass med et
utfordrende, trygt og trivelig arbeids- og læringsmiljø.

Kvalitetsområde

Medarbeidersamtaler: A

Kvalitetsmål

De ansatte skal ha høy bevissthet om betydningen av å legge kvalitet i
eget arbeid og skal oppleve å bli sett og hørt.

Læringstema

Det skal avholdes minst en medarbeidersamtale (type A) i løpet av
året. Denne kan fortrinnsvis alternere halvårlig med
medarbeidersamtaler type B for faglig ansatte.
Rektors kontor rapporterer i hvilken grad dette er gjort og gir en
utfyllende analyse av arbeidsbyrde, -fordeling og konkrete behov.
Denne analysen kan med fordel kombineres med analysen under
medarbeidersamtaler type B i læringsnotat.

Kvalitetsområde

Medarbeidersamtaler: B

Kvalitetsmål

De ansatte skal ha høy bevissthet om betydningen av å legge kvalitet i
eget arbeid og skal oppleve å bli sett og hørt.

Læringstema

Følger opp strategi for organisasjonslæring på individnivå. Alle faglig
ansatte skal i forkant av høstsemesteret gjøre individuelle avtaler
omkring undervisningsbyrde. I forbindelse med dette skal den faglig
ansatte med frivillig forskningstid presentere plan (innovasjonskart)
med konkrete publikasjonsmål.
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Rektors kontor rapporterer i hvilken grad dette er gjort og gir en
analyse av arbeidsbyrde, -fordeling og konkrete behov blant de faglig
ansatte.
Denne analysen kan med fordel kombineres med analysen under
medarbeidersamtaler type A i læringsnotat.
Kvalitetsområde

HMS-arbeidet ved HLT

Kvalitetsmål

HLT skal tilfredsstille gjeldende forskrifter om HMS.

Læringstema

Læringsnotatet skal dokumentere HMS-arbeidet ved HLT.
Dokumentasjon av arbeidet med HMS skal for øvrig arkiveres i HMSpermen. Eventuelle avviksmeldinger skal dokumenteres i
læringsnotatet. Arbeidet i forhold til risikoanalyse med påfølgende
handlingsplan skal kort skisseres.
Det er rektor ved HLT som er HMS-leder
12. Styring og kontroll

Mål for området:

HLTs plan- og styringssystem skal brukes målrettet for å sikre høy
kvalitet i alle deler av virksomheten.

Kvalitetsområde

Kvalitetssikringssystemet

Kvalitetsmål

Kvalitetssikringssystemet ved HLT skal sikre gjennomføring av
høyskolens overordnede mål og strategi, og skal fungere som et aktivt
styringsinstrument for institusjonen ved at det gir premisser både for
ressursstyring og prioriteringer.

Læringstema

Rektor har overordnet ansvar for kvalitetssikringssystemet ved HLT.
Rektors kontor evaluerer systemet i tilknytning til læringsnotatet blant
annet ved å fokusere på:
-

Aggregeres kvalitetsrapporter og analyser (data) oppover i
systemet på en tilfredsstillende måte?
Har ledelsen vedtatt og initierer forbedringstiltak nedover i
systemet på grunnlag av data?
Fungerer HLTs forskrifter, retningslinjer og instrukser på en
tilfredsstillende måte?
Er ansvarsområder tilstrekkelig avklart?
Mangler HLT data for å fatte beslutninger og kan dette skaffes
til veie?
Hvilke behov for endring har kvalitetssikringssystemet
avdekket?
Er kvalitetssikringssystemet gjort tilgjengelig, og holdt
oppdatert på HLTs nettsider og Fronter?

Evaluering er basert på relevante basisundersøkelser, avviksmeldinger
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og dialogbaserte tilbakemeldinger fra studenter og stab. Evalueringen
diskuteres i ledergruppen.
Læringsnotatet kan komme med forslag til endringer som behandles
under læringslaboratoriet.
Kvalitetsområde

Planarbeid

Kvalitetsmål

Oppfølging, hovedansvar

Læringstema

Rektor har overordnet ansvar for planarbeidet ved HLT, men
samarbeider nært med ledergruppen.
Årsplanen settes opp på bakgrunn av 5-årsplan, styrets prioriteringer
(blant annet i forhold til forandringsdokumentets konklusjoner),
offentlige krav og økonomiske forhold. Årsplan for kommende år
settes opp parallelt med budsjettarbeidet på høsten, i forkant av frist for
søknad om statstilskudd (normalt 1. november hvert år).
Rapporterte tall på registrerte studenter og gjennomstrømming fra
DBH for foregående år søkes møtt i dimensjoneringen av planer for
neste år.
5-årsplaner totalrevideres hvert 5. år, men revisjoner skjer kontinuerlig
som følge av endrede konkurranseforhold, offentlige krav og nye
prioriteringer. Første totalrevisjon er planlagt høsten 2018.
Læringsnotatet rapporterer rundt planarbeidet.

Kvalitetsområde

Budsjettstyring

Kvalitetsmål

HLT skal ha en ansvarlig økonomistyring.

Læringstema

Rektor har overordnet ansvar for budsjettstyringen ved HLT, men
samarbeider nært med administrativ leder spesielt, og ledergruppen
generelt.
Budsjettet settes opp i balanse på bakgrunn av 5-årsplan, årsplan,
styrets prioriteringer (blant annet i forhold til forandringsdokumentets
konklusjoner), offentlige krav og andre økonomiske forhold som
nedbetaling av gjeld, investeringer med mer. Rapporterte tall på
registrerte studenter og gjennomstrømming fra DBH for foregående år
får konsekvenser for kostnads- og inntektsutviklingen.
Budsjett settes opp parallelt med planarbeidet på høsten i forkant av
frist for søknad om statstilskudd (normalt 1. november hvert år).
Budsjettet følges opp månedlig i ledergruppen i lys av
regnskapsrapport for foregående måned og eventuelle innspill fra
styret. Ledergruppen foretar disponeringer i forhold til
regnskapsrapport og forventet årsresultat. Ledergruppen holder styret
orientert.
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Læringsnotatet rapporterer rundt budsjettarbeidet.
Refleksjon over visjon, verdier og formål
Mål for området:

HLTs visjon, verdier og formål skal i størst mulig grad virkeliggjøres i
alle deler av organisasjonen.

Læringstema

Læringsnotatet skal inneholde en vurdering av hvorvidt visjon, verdier
og formål er virkeliggjort innenfor læringsområdet. Læringsnotat skal
gjerne inneholde forslag til eventuelle endringer av praksis.
Læringsnotatet kan også innholde innspill angående hensiktsmessighet
ved HLTs gjeldende visjon, verdier og formål innenfor
læringsområdet, og hvorvidt det er behov for revisjon av visjon,
verdier og formål.
Se for øvrig en presentasjon av visjon, verdier (med aktuelle
spørsmålsstillinger) og formål på side 4 til 8 over.

Læringsnotat Administrasjon (ADM)
Læringsnotat Administrasjon (ADM)
4. Studieadministrasjon
Mål for
hovedområde

Arbeidet i studieadministrasjonen skal være profesjonelt og
brukerorientert.

Kvalitetsområde

Digitale verktøy

Kvalitetsmål

Økt kvalitet på de automatiserte tjenestene (Solar Venus med mer),
effektiv adgang til informasjon, læring, rettledning, enklere registreringer
og videreformidling av saker/informasjon.

Læringstema

Administrativ leder evaluerer bruk av digitale verktøy på grunnlag av:
-

avviksmelding som verktøy for å måle kvaliteten, sikkerheten.
resultatene av diverse studentevalueringer
tilbakemeldinger fra egne ansatte når det gjelder brukervennlighet
og funksjonalitet til automatiserte tjenester

Administrativ leder kommer eventuelt med forslag til revisjoner av
brukermanualer og retningslinjer for bruk av de digitale verktøy.
Kvalitetsområde

Utlevering av vitnemål/ karakterutskrift

Kvalitetsmål

Studentene skal motta vitnemål (grad) eller karakterutskrift (årsstudium
eller enkeltemner) senest 2 måneder etter avsluttet studium(studenten kan
kreve vitnemål/karakterutskrift innen 1. juli for vårsemesteret).
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Administrativ leder evaluerer utlevering av vitnemål etter blant annet
følgende kriterier:
-

Har man overholdt ettersendingsfristen for opptak til videre
studier (1. juli)?
Har Solar Venus fungert i forhold til utstedelse av vitnemål?
Er det lagt ved Diploma Supplement?
Har man utstedt DUPLIKAT av vitnemål i løpet av perioden?
tilfredsstillende?

Læringsnotatet skal gjøre rede for hvorvidt man har oppnådd målsetning.
Kvalitetsområde

Rapportering til offentlig innstanser

Kvalitetsmål

HLT skal punktlig oppfylle de krav til rapportering som offentlige
instanser setter.
Innholdet i rapporteringen skal gjøres tilgjengelig for skolens ledelse og
danne utgangspunkt for oppfølging av skolens målsetninger nedfelt i
årsplaner og 5-årsplan.

Læringstema

Administrativ leder evaluerer rapportering til offentlige instanser blant
annet etter følgende kriterier:
-

Har man overholdt de offentlige instansers tidsfrister?
Har skolens digitale verktøy gitt korrekte data på en effektiv og
oversiktlig måte?
Er rapporterte data formidlet til skolens ledelse på en
hensiktsmessig måte?
Er det kommet endrede rapporteringskrav som vil få følge for
oppfølging av årsplaner og 5-årsplaner?

Kvalitetsområde

Årlig analyse av gjennomføring av eksamen

Kvalitetsmål

Sluttvurderinger (eksamen og sensur) skal være gjennomført i tråd med
eksamensforskriften.

Læringstema

Etter endt slutteksamen analyseres hvert år gjennomføring av eksamen
og sensur med tanke på samsvar mellom eksamensforskrift og
gjennomføring.
Evaluering gjøres av administrativ leder basert på student-, faglærerog sensorevalueringer (basisundersøkelser), eventuelle
avviksmeldinger og tilbakemeldinger fra administrativt ansatte.
6. Fysisk læringsmiljø og universell tilrettelegging
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Mål for
hovedområde

Det fysiske læringsmiljøet skal være i overensstemmelse med
gjeldende lover og forskrifter. HLTs læringsmiljø og rammebetingelser
skal fremme læring, trivsel og likeverdig behandling av studentene.

Kvalitetsområde

Bibliotek

Kvalitetsmål

HLT skal ha et faglig bibliotek av god kvalitet der tilgangen til
litteratur og kunnskapsbaser med mer skal være lett tilgjengelig for
lærere og studenter. Elektronisk og fysisk formidling av vitenskapelig
litteratur skal være en integrert del av læringssituasjonen.

Læringstema

Administrativ leder evaluerer biblioteket blant annet etter følgende
kriterier:
-

Fungerer utlån tilfredsstillende?
Fungerer innlevering av bøker tilfredsstillende?
Fungerer bibliotekets IKT løsning tilfredsstillende?
Holdes biblioteket ryddig og oversiktlig?
Er det gode arbeidsforhold for studenter og ansatte på
biblioteket (luft, lys, inventar med mer)?
Hvordan er samarbeidet med HLTs faglig ansatte?
Hvordan fungerer dialogen med faglig ledelse?

Evalueringen gjøres på grunnlag av dialogbasert kommunikasjon med
bibliotekar og brukere, samt relevante basisundersøkelser. Vurderingen
bør også gjøres på bakgrunn av rapporter hentet ut fra DBH på
utvikling i antall registrerte studenter for å sikre at bibliotektjenesten er
dimensjonert i forhold til antall studenter.
Kvalitetsområde

Fysisk læringsmiljø og universell tilrettelegging

Kvalitetsmål

1. Lokaler, undervisning, eksamens- og vurderingsformer skal
fylle kravene til universell utforming.
2. Undervisnings- og kollokvierom, øvingsrom, lesesaler, rom
med PC med mer skal være utformet og innredet etter behovene
i undervisning og studier. AV og IKT utstyr som brukes i
undervisningen skal være tilpasset studentenes og faglærernes
behov og være tilgjengelig i riktig mengde og til riktig tid.
3. Bygningsmessige forhold og inneklima skal tilfredsstille
kravene i lover og forskrifter.

Læringstema

Læringsnotatet skal evaluere i hvilken grad de fysiske og miljømessige
sidene ved virksomheten på HLT er i overensstemmelse med lover og
forskrifter, og holder en slik standard at de fremmer læring.
Læringsnotatet skal evaluere i hvilken grad HLT har
undervisningsrom, lesesaler, PC-rom og utstyr som fungerer og
tilfredsstiller aktuelt behov og hvilke behov og prioriteringer som må
gjøres ved nytt årsbudsjett.
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Læringsnotatet skal vurdere behovet for bygningsmessige tilpasninger
for å sikre god tilgang for alle, inklusive behovet for individuell
tilrettelegging og oppfølging av studenter med særskilte behov.
Læringsnotatet skal evaluere rutiner for renhold og kontroll av
inneklima og belysning.
Det er naturlig at evalueringen på dette punkt trekker inn
læringsmiljøutvalgets arbeid.
Kvalitetsområde

Evaluering og revisjon av rutiner i forbindelse med drift og utleie
av skolebygningen

Kvalitetsmål

Ledige lokaler i skolebygningen skal om mulig leies ut til eksterne
leietakere.
Det skal legges til rette for at studentene etter avtale kan ha gratis
tilgang til HLTs lokaler på ettermiddags- og kveldstid for
arrangementer som ikke bryter med institusjonens formål.

Læringstema

Administrativ leder evaluerer drift og utleie av skolebygningen blant
annet etter følgende kriterier:
-

Er det ledige lokaler som kan leies ut?
Har man leid ut lokaler til eksterne leietakere i perioden?
Har et eventuelt leieforhold vært kostnadseffektivt?
Har et eventuelt leieforhold vært i overensstemmelse med
skolens visjon?
Krever utleie investeringer i infrastruktur?
Stiller utleie nye krav til retningslinjer og avtaler med huseier?

HLT ønsker å stimulere til sosialt og faglig engasjement blant
studentene, og vil legge til rette for bruk av institusjonens lokaler.
Retningslinjene for dette evalueres årlig på bakgrunn av dialogbasert
tilbakemelding fra studentene og HLTs administrasjon.
7. Økonomi
Mål for området:

HLT skal ha en bærekraftig økonomi som sikrer langsiktig drift,
oppfyllelse av offentlige krav og gjennomføring av skolens visjon.

Kvalitetsmål

HLT skal ha en ansvarlig økonomistyring med hensiktsmessige rutiner
og digitale verktøy.

Læringstema

Administrativ leder evaluerer økonomistyringen blant annet etter
følgende kriterier:
-

Er det ført gode bilag for regnskapsføringen?
Har man i perioden overholdt frister i forhold til egen styring,
revisor og offentlige myndigheter?
Har det i perioden vært tilstrekkelig likviditet?
Er det utarbeidet månedlige resultatrapporter?
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-

Er budsjettet innarbeidet i regnskapsføringen?
Har man foretatt justeringer tidlig nok for å unngå
budsjettsprekk?
Fungerer HLTs digitale regnskapssystem tilfredsstillende?
Har det vært en god dialog med regnskapsfører?
Har det vært en god dialog med revisor?
Har det vært en god informasjonsflyt til skolens ledelse?

Evalueringer gjøres blant annet på grunnlag av dialog med
regnskapsfører og eventuelle tilbakemeldinger fra revisor.
8. Studentvelferd
Mål for
hovedområde

HLT skal ha et velferdstilbud som er tilpasset studentenes behov.
Velferdstilbudet skal bidra til et godt sosialt og åndelig miljø.

Kvalitetsområde

Opprettholde og utvikle samarbeidet med Studentsamskipnaden i Oslo
og Akershus (SIO)

Kvalitetsmål

HLT skal gjennom sitt medlemskap i SIO gi konkurransedyktige
velferdstilbud for sine studenter.

Læringstema

Administrativ leder evaluerer medlemskapet i SIO blant annet etter
følgende kriterier:
-

Er studentene fornøyd med tilbudet fra SIO?
Gir samarbeidet med SIO en konstnadseffektiv velferdsordning
for studentene ved HLT?
Er informasjon fra SIO tilgjengelig i HLTs administrasjon?

Evalueringen gjøres på bakgrunn av dialog med studentrådet ved HLT.
11. Styring og kontroll
Mål for området:

HLTs plan- og styringssystem skal brukes målrettet for å sikre høy
kvalitet i alle deler av virksomheten.

Kvalitetsområde
Kvalitetsmål

Systemet skal tilrettelegges og driftes slik at arbeidsdokumenter og
informasjon om studiekvalitet er lett tilgjengelige.

Læringstema

Administrasjonen drifter revisjoner og vedlikehold på
styringsdokumentene på HLTs
årsplaner/ 5-årsplaner samt andre relevante underdokument.
Disse grunnlagsdokumentene skal til enhver tid være oppdatert på

gi

Versjon:
Ansvarshavende:

14.11
Rektor

felles-s (skolens intranett).
Forskrift om opptak, studier og eksamen
lovdata.no.
Læringsnotatet rapporterer rundt dette.
Kvalitetsområde

Evaluering og revisjon av den tekniske tilretteleggingen av nettbasert
system for avviksbehandling.

Kvalitetsmål

Avviksbehandling og rapportering skal skje effektivt og i
overensstemmelse med internkontrollforskriften.

Læringstema

Administrasjonen drifter nettbasert system for avviksbehandling.
Administrativ leder evaluerer systemet for avviksbehandling blant
annet basert på:
-

Blir avviket behandlet effektivt av ansvarshavende for
læringsområdet, eller den han/hun har gitt ansvar for dette?
Får den som har meldt avviket tilstrekkelig tilbakemelding
tidsnok?
Arkiveres avviksmeldingene på en hensiktsmessig måte?
Gir avvikshåndteringen et godt grunnlag for
organisasjonslæring?

Kvalitetsområde

Evaluering og revisjon av den tekniske tilretteleggingen av
studieplaner, semesterplaner og timeplaner på nett

Kvalitetsmål

Studieplaner, semesterplaner og timeplaner skal til enhver tid være
oppdatert på intranett, nettside og Fronter.

Læringstema

Administrasjonen drifter revisjoner og vedlikehold på
styringsdokumentene på HLTs nettsider og Fronter, herunder
studieplaner, semesterplaner og timeplaner.
Disse grunnlagsdokumentene skal til enhver tid være oppdatert på
felles-s (skolens intranett).
Læringsnotatet rapporterer rundt dette blant annet basert på:
-

Er fristene for oppdatering overholdt (15. desember for våren
og 1. juni for høsten)?
Har man fått de nødvendige oppdaterte dokumenter fra FoUutvalg tidsnok.
Har det vært uforutsette hendelser som har gjort at disse
grunnlagsdokumentene har måttet endres utenom de oppsatte
frister?
Er de digitale verktøyene for oppdatering og publisering
hensiktsmessige?
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Refleksjon over visjon, verdier og formål
Mål for området:

HLTs visjon, verdier og formål skal i størst mulig grad virkeliggjøres i
alle deler av organisasjonen.

Læringstema

Læringsnotatet skal inneholde en vurdering av hvorvidt visjon, verdier
og formål er virkeliggjort innenfor læringsområdet. Læringsnotat skal
gjerne inneholde forslag til eventuelle endringer av praksis.
Læringsnotatet kan også innholde innspill angående hensiktsmessighet
ved HLTs gjeldende visjon, verdier og formål innenfor
læringsområdet, og hvorvidt det er behov for revisjon av visjon,
verdier og formål.
Se for øvrig presentasjon av visjon, verdier (med aktuelle
spørsmålsstillinger) og formål på side 4 til 8 over.

Læringsnotat Faglig ledelse (FL)
Læringsnotat Faglig ledelse (FL)
1. Studietilbud
Mål for
hovedområde

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.

Kvalitetsområde

Evaluering av studietilbudet

Kvalitetsmål

Studietilbudet videreutvikles i tråd med høyskolens formål, strategi og
visjon

Læringstema

Omfang og innhold i HLTs samlede studietilbud evalueres kontinuerlig
av faglig leder og FoU utvalget. I evalueringen inngår blant annet
følgende vurderinger:
I hvilken grad gir undervisningstilbudet studentene mulighet for å
komponere interessante og yrkesrelevante bachelorgrader?
På hvilke områder er det eventuelt aktuelt å utvikle nye
undervisningstilbud med tanke på
-

Studenter som tar hele utdannelsen ved HLT?
Studenter som tar emnegrupper ved HLT som tilleggsutdanning
til yrkesutdanning ved andre institusjoner?
Studenter som ønsker å ta videreutdanning ved siden av jobb?

Hvilke emner er det av ulike grunner aktuelt å ta ut av
undervisningstilbudet?
Hvor mange og hvilke emnegrupper er det aktuelt å tilby innenfor
de gitte økonomiske rammene?
Hvordan skal tilgjengelige undervisningsressurser fordeles på de
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ulike studieprogrammene/emnegruppene/emnene innenfor de gitte
økonomiske rammene?
I hvilken grad er det behov for innholds- og/eller pensummessige
endringer av emnegrupper?
Hvor godt fungerer de arbeidsformer som praktiseres i de ulike
emnene?
Hvor godt fungerer gjeldende vurderingsformer i de ulike
emnegruppene/emnene?
Gir praksis et tilstrekkelig faglig utbytte?
Er praksis tilstrekkelig integrert i forhold til studieplanens
teoretiske emner?
Vurderingen bør gjøres på bakgrunn av rapporter hentet ut fra DBH på
utvikling i antall registrerte studenter og gjennomstrømming for å sikre
effektive studietilbud som er dimensjonert i forhold til antall studenter.
Kvalitetsområde

Evaluering av undervisningssamlinger

Kvalitetsmål

Studentene skal kunne oppleve at HLT tilbyr inspirerende og
utviklende undervisning som gjør det mulig for studenten å integrere
teologi, praksis og erfaring.

Læringstema

Faglig leder evaluerer undervisningssamlinger blant annet etter
følgende kriterier:
-

Relevante basisundersøkelser blant studentene og lærere
Dialogbasert tilbakemelding (særlig i tilknytning til
læringslaboratoriet)
Eventuelle avviksmeldinger.
Pedagogiske betraktninger.

Vurderingen bør gjøres på bakgrunn av rapporter hentet ut fra DBH på
utvikling i antall registrerte studenter og gjennomstrømming, samt tall
fra Solar Venus på klassestørrelser, for å sikre effektive studietilbud
som er dimensjonert i forhold til antall studenter.
Kvalitetsområde

Praksis og praksisgrupper

Kvalitetsmål

Studentene som velger praksis skal få muligheten til å gjøre praktiske
og åndelige erfaringer som bidrar til å utvikle relevante ferdigheter,
fordype sin forståelse av kristen spiritualitet og gjennom dette få
mulighet til å utvikle sentrale kristne holdninger.

Læringstema

Faglig leder evaluerer praksis og praksisgrupper med særlig fokus på:
-

Hvor mange studenter har praksis (Solar Venus)?
Hvor mange praksisgrupper eksisterer?
Fungerer verktøy, manualer og retningslinjer tilfredsstillende?
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-

Får studentene erfaringer med de operasjonaliserte verdiene på
side 5 og 6 i dette dokument?
Hvordan er relasjonen til praksissted?
Hvordan er relasjonen til mentor?
Hvordan fungerer campusbaserte undervisningstilbud i
praksisordningen?

Evaluering baseres på relevante basisundersøkelser, avviksmeldinger
og dialogbaserte tilbakemeldinger fra studenter og stab.
Kvalitetsområde

Evaluering av bibliotek

Kvalitetsmål

HLT skal ha et faglig bibliotek av god kvalitet der tilgangen til
litteratur og kunnskapsbaser med mer skal være lett tilgjengelig for
lærere og studenter. Elektronisk og fysisk formidling av vitenskapelig
litteratur skal være en integrert del av læringssituasjonen.

Læringstema

Faglig leder evaluerer det faglige nivået på biblioteket på grunnlag av:
-

Dialogbasert kommunikasjon med bibliotekar og brukere
(faglærere og studenter).
Relevante basisundersøkelser blant studentene og lærere
Eventuelle avviksmeldinger
2. Studieveiledning

Mål for
hovedområde

Studentene skal få relevant og korrekt faglig veiledning til rett tid i
studieløpet, formidlet slik at studentene føler seg velkomne på HLT og
utvikler seg faglig og personlig.

Kvalitetsområde

Veiledning om HLT sitt studietilbud

Kvalitetsmål

Studenten skal få informasjon om studietilbudet, inkludert
praksismuligheter, tidlig i studieforløpet.

Læringstema

Faglig leder evaluerer HLTs studieveiledning på grunnlag av:
-

Er det nok ressurser i veiledningsarbeidet for å håndtere antall
registrerte studenter (DBH)?
Har studieveilederne tilgang på tilstrekkelig informasjon om
studiet?
Er veiledningen de ulike studieveilederne gir konsistent?
Har den Solar Venus genererte utdanningsplanen fungert
tilfredsstillende, og i hvilken grad har studenter et ønske om å
gjøre individuelle tilpasninger?
Fungerer eventuell praksisveiledning tilfredsstillende?
Er kontakten med mentorer for studenter som har praksis
tilfredsstillende?

Evalueringen skjer på grunnlag av relevante basisundersøkelser og
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dialogbaserte tilbakemeldinger fra studenter og studieveiledere.
Kvalitetsområde

Internasjonal utveksling studenter (ERASMUS) - UT

Kvalitetsmål

Studenter ved HLT skal til enhver tid ha lett tilgang på informasjon om
muligheter for internasjonal utveksling. Utfyllende informasjon skal
raskt kunne skaffes fra veiledere.

Læringstema

Faglig leder evaluerer HLTs internasjonale studentutveksling på
grunnlag av:
-

Oversikt over antall utvekslingsstudenter i perioden (DBH).
Er informasjon om studentutveksling oppdatert og tilgjengelig
for studentene på våre nettsider?
Gir ERASMUS et tilstrekkelig grunnlag for å tilby
tilfredsstillende studentutveksling.
Er internasjonal studentutveksling tydeliggjort i
studiekatalogen?
Har HLT tilstrekkelig personalressurser for å møte behovet for
veiledning i forhold til studentutveksling?
Er informasjon om studentutveksling presentert tidlig
studieforløpet?

Evalueringen skjer på grunnlag av relevante basisundersøkelser,
dialogbaserte tilbakemeldinger fra studenter og studieveiledere og
eventuelle retningslinjer fra offentlige instanser (SIU, EU,
Kunnskapsdepartementet), samt tall fra DBH.
Kvalitetsområde

Internasjonal utveksling studenter (ERASMUS) - INN

Kvalitetsmål

Studenter som kommer til HLT, enten på utvekslingsavtaler eller uten
utvekslingsavtaler, skal få profesjonell og nødvendig informasjon på
engelsk slik at studenten kan foreta sine studievalg på riktig grunnlag
og på lik linje med ordinære studenter. Internasjonale studenter skal ha
mulighet til å delta i sosiale og faglige sammenhenger på lik linje med
norske studenter.

Læringstema

Faglig leder evaluerer HLTs internasjonale studentutveksling på
grunnlag av:
-

Oversikt over antall utvekslingsstudenter i perioden (DBH).
Har innreisende studenter fått tilstrekkelig informasjon og
veiledning?
Har lærere og øvrige ansatte tilstrekkelige språkkunnskaper og
kommunikasjon?
Er innreisende studenter inkludert i studentmiljøet?
Opplever innreisende studenter våre studier som faglig relevant
og av tilstrekkelig kvalitet?

Evalueringen skjer på grunnlag av relevante basisundersøkelser og
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dialogbaserte tilbakemeldinger fra studenter, studieveiledere og faglig
ansatte, og eventuelle retningslinjer fra offentlige instanser (SIU, EU,
Kunnskapsdepartementet), samt tall fra DBH.
Kvalitetsområde

Evaluering og revidering av tiltak for faglig karriereplanlegging,
herunder oversikt over yrkesmuligheter

Kvalitetsmål

Studentene skal dersom de selv ønsker det, kunne holde seg løpende
orientert om sine karrieremuligheter.

Læringstema

Faglig leder evaluerer HLTs hjelp til karriereplanlegging på grunnlag
av:
-

Er informasjon om karrieremuligheter oppdatert og tilgjengelig
for studentene på våre nettsider?
Har HLT tilstrekkelig personalressurser for å møte behovet for
veiledning i forhold til fremtidig karriere (opp mot antall
registrerte studenter (DBH))?
Blir studentene tilbudt veiledning i forhold til karrierevalg i
løpet av det andre studieåret?

Evalueringen skjer på grunnlag av relevante basisundersøkelser og
dialogbaserte tilbakemeldinger fra studenter, arbeidsgivere,
studieveiledere og faglig ansatte.
Læringsnotatet skal inneholde oppdatert liste/oversikt over aktuelle
yrker/ studiene som HLT kvalifiserer for.
3. Kompetanseutvikling, forskning og akademiske ressurser
Mål for
hovedområde

Undervisningen ved HLT skal være forskningsbasert, og faglig ansatte
skal ha tilgang til akademiske ressurser som holder god faglig og
pedagogisk standard.

Kvalitetsområde

Evaluering og utvikling av faglig og praktisk-pedagogisk kompetanse

Kvalitetsmål

HLT skal legge til rette for de ansattes faglige og pedagogiske
utvikling og sikre at institusjonen har relevant faglig og pedagogisk
kompetanse.

Læringstema

Faglig leder skal evaluere tiltak som er gjennomført for å øke de
ansattes faglige og pedagogiske utvikling. Dette gjøres i minst hvert 5.
år (tilpasset 5-årsplan). Evalueringen gjøres på grunnlag av:
-

Antall faglige publikasjoner inkludert NVI registrerte
publikasjoner.
Gjennomføringsgrad på interne forskningsprosjekt
Deltagelse på interne (fagdager) og eksterne konferanser med
fagrelatert tematikk
Antall faglig ansatte med praktisk-pedagogisk utdanning.

Versjon:
Ansvarshavende:

14.11
Rektor

-

Eventuell publisering med relevans for praktisk-pedagogisk
kompetanse
Deltagelse på interne (fagdager) og eksterne konferanser med
praktisk-pedagogisk tematikk.
Antall forsknings- og undervisningsopphold i utlandet
(herunder ERASMUS finansierte prosjekt)
Deltakelse i tverrinstitusjonelle forskningsprosjekt.
Erfaring med oppfølging av individuelle planer for faglig
utvikling (strategi for organisasjonslæring på individnivå for
faglig ansatte).

Evalueringen vil bli gjort i lys av de ressurser (inklusiv) økonomi som
er stilt til rådighet for FOU-arbeidet. Læringsnotatet kan foreslå tiltak
for å øke de ansattes faglige og pedagogiske utvikling. Evalueringen
gjøres til gjenstand for drøftning i FoU-utvalget.
4. Studieadministrasjon
Mål for
hovedområde

Arbeidet i studieadministrasjonen skal være profesjonelt og
brukerorientert.

Kvalitetsområde

Opptak og opptaksprosedyrer

Kvalitetsmål

Søkerne skal ha oversikt over opptaksprosessen og holdes informert om
tidsskjema og prosedyrer.

Lenker og dokumenter Forskrift om opptak til høyere utdanning:
-

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-01-31-173

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og
Teologi:
-

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-09-09-1259?q=h %
C3 % B8yskolen+for+ledelse+og+teologi
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Faglig leder evaluerer opptak og opptaksprosedyrer. I evalueringen
inngår:
-

Vurdering av registrering og behandling av søknader i henhold til
tidsplan
Vurdering av effekten av oppfølging av søkere og interessenter
Vurdering av bemanning og arbeidsfordeling på tidspunkter med
stor arbeidsmengde
Omfanget av, tidspunktet for og kvaliteten på utsendt informasjon
til søkerne.

Evalueringen gjøres på grunnlag av relevante basisundersøkelser,
samtale med den som gjennomfører opptak og eventuelle
avviksmeldinger. Evalueringen skjer på bakgrunn av søknadsdata fra
DBH/Solar Venus.
Kvalitetsområde

Innpassing av utdanning fra andre læresteder og fritak på grunnlag av
realkompetansevurdering

Kvalitetsmål

Studiepoeng fra andre læresteder som inngår i vitnemål fra HLT skal ha
tilsvarende kvalitet som utdanning ved HLT. Studiepoeng fra andre
norske læresteder skal godkjennes i tråd med norsk regelverk og HLTs
reglement.
Fritak på grunnlag av realkompetansevurdering kan gjøres hvis
læringsutbyttet i et emne med sannsynlighet er dekket gjennom praksis,
arbeid eller annen ikke-akkreditert utdanning.

Læringstema

Regler og forskrifter for innpassing av studiepoeng fra andre
studiesteder, både norske og utenlandske, skal årlig gjennomgås,
evalueres og revideres om nødvendig. Dette gjøres fortløpende av
opptaksansvarlig etter å ha innhentet vurdering fra faglig leder. Det føres
en liste over studietilbud som egner seg for innpassing i forhold til HLT
sitt studietilbud som oppdateres jevnlig.
Fritak på grunnlag av realkompetansevurdering etter individuell søknad
gjøres av faglig leder eller den han delegerer dette til. Faglig leder
Høyskolen for
revideres og kommer eventuelt med forslag på revisjon til skolens FoU
utvalg.
Det bør fremgå av læringsnotatet i hvilket omfang innpassing/ fritak har
skjedd i perioden.

Kvalitetsområde

Årlig analyse av studieprogresjon og gjennomføring av eksamen

Kvalitetsmål

Sluttvurderinger (eksamen og sensur) skal være gjennomført i tråd med
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Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse
og Teologi .
Eksamen, sensur og bruk av ulike vurderingsformer skal bidra til godt
læringsutbytte og sikre studentene riktig tilbakemelding om oppnådd
faglig nivå.
Læringstema

Etter endt slutteksamen analyseres hvert år gjennomføring av eksamen
og sensur bl.a. med tanke på:
-

Fremmøteprosent
Strykprosent
Karakterfordelig
Overensstemmelse mellom intern og ekstern sensor i
karaktersetting
Fusk
Avviksmeldinger (klager)
Eventuelt tydelige avvik i gjennomføringsgrad i enkelte emner.

Evaluering gjøres av faglig leder i samråd med rektor, basert på
relevante basisundersøkelser, avviksmeldinger og dialogbaserte
tilbakemeldinger fra studenter og stab.
Faglig leder kan komme med forslag om endring av målsetninger for
studiepoengsproduksjon og målsetninger i forhold til fremmøte og
strykprosent nedfelt i årsplaner og 5-årsplan.
Vurderingen gjøres på bakgrunn av rapporter hentet ut fra DBH på
gjennomstrømming i studieprogrammene.
5. Internasjonalisering
Mål for
hovedområde

Internasjonal åpenhet skal prege HLTs studieprogram og lærings- og
studentmiljø.

Kvalitetsområde

Strategi for internasjonalisering ved HLT

Kvalitetsmål

HLT skal prioritere internasjonaliseringsarbeidet i strategiarbeidet og i
alle sammenhenger knytte sin internasjonalisering til gjeldende
strategisk plan.

Læringstema

Faglig leder evaluerer internasjonaliseringsarbeidet ved HLT med
særlig fokus på:
-

Erasmus og andre virkemidler for å oppnå et mer internasjonalt
studiemiljø
Hensiktsmessige samarbeidsavtaler.
Studietilbud på engelsk
Informasjonsarbeid med henblikk på internasjonalisering
Tiltak for å opprettholde studiekvalitet ved økt
internasjonalisering.
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-

Internasjonalisering i FoU-arbeidet.

Evaluering baseres på relevante basisundersøkelser, avviksmeldinger
og dialogbaserte tilbakemeldinger fra studenter og stab.
Evalueringen kan lede frem til forslag om revisjon i gjeldende
årsplaner og 5-årsplaner i forhold til internasjonalisering. Evalueringen
kan også lede frem til avslutning, revisjon eller opprettelse av
internasjonale samarbeidsavtaler.
12. Styring og kontroll
Mål for området:

HLTs plan- og styringssystem skal brukes målrettet for å sikre høy
kvalitet i alle deler av virksomheten.

Kvalitetsområde

Studieplan

Kvalitetsmål

HLT skal ha studieplaner som sikrer høy kvalitet, konsistens og læring
i de ulike studieprogrammene.

Læringstema

Faglig leder evaluerer studieplanene ved HLT med særlig fokus på:
-

Er studieplanene oversiktlige, lettfattelige og konsistente?
Har studieplanene høy faglig og pedagogisk kvalitet?
Tilfredsstiller studieplanene NOKUTs krav?
Er frister for revisjon overholdt?
Er det behov for mer overgripende revisjoner?
Er det behov for nye studieplaner?

Evalueringen gjøres på bakgrunn av basisundersøkelser
avviksmeldinger og dialogbaserte tilbakemeldinger fra studenter og
stab.
Evalueringen skjer på bakgrunn av utviklingen av antall registrerte
studenter for å sikre godt dimensjonerte studietilbud.
Faglig leder holder seg fortløpende oppdatert om NOKUTs kriterier
for å søke om revisjon eller ny godkjenning.
Faglig leder kommer med forslag om eventuelle endringer. Forslagene
gjøres til gjenstand for samtale i FoU-utvalget og læringslaboratoriet
(hvis dette er hensiktsmessig). Mindre endringer vedtas i samråd.
Større endringer som krever ny søknad, eller søknad om nye
studieprogrammer, vedtas i styret.
Administrasjonen oppdaterer og publiserer studieplanene på felles-s,
egne nettsider og Fronter.
Kvalitetsområde

Praksismanual

Kvalitetsmål

HLT skal ha en praksismanual som sikrer høy kvalitet, konsistens og
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læring i praksisarbeidet.
Læringstema

Faglig leder evaluerer praksismanualen ved HLT med særlig fokus på:
-

Er praksismanualen oversiktlig, lettfattelig og konsistent?
Kan praksismanualen fungere som en god innføring samtidig
som et oppslagsverk for erfarne studenter og mentorer?
Gir praksismanualen gode verktøy, modeller og øvelser i
praksisarbeidet?
Er det gjort endringer i perioden som ikke er nedfelt i
praksismanualen?
Gir manualen gode tips om videre lesning i relevant
faglitteratur?
Operasjonaliserer praksismanualen skolens visjon og verdier?

Evalueringen gjøres på bakgrunn av basisundersøkelser,
avviksmeldinger og dialogbaserte tilbakemeldinger fra studenter og
stab.
Evalueringen skjer på bakgrunn av utviklingen av antall registrerte
studenter for å sikre godt dimensjonerte studietilbud.
Faglig leder kommer med forslag om eventuelle endringer. Forslagene
gjøres til gjenstand for samtale i FoU-utvalget og læringslaboratoriet.
Administrasjonen oppdaterer og publiserer praksismanualen på felless, egne nettsider og Fronter.
Kvalitetsområde

Bruk av og opplæring i Fronter

Kvalitetsmål

Fronter skal være et dynamisk og pedagogisk læringsverktøy på HLT

Læringstema

Faglig leder evaluerer bruken av Fronter på HLT med særlig fokus på
følgende punkter:
-

Er det gjennomført tilstrekkelig opplæring i bruk av Fronter for
både studenter og faglig ansatte?
Fremstår Fronter intuitivt og lett forklarlig?
Er variasjonen i bruk av Fronter grunnet i pedagogisk
begrunnede avgjørelser, eller manglende vilje/forståelse?
Er krav til bruk av Fronter tydelig gjort rede for i
Faglærerinstruks?
Er Fronter gjort til gjenskap for kursing, drøfting,
erfaringsutveksling under en eller flere av periodens
fagpedagogiske dager?
Gjør HLT som helhet seg nytte av mulighetene i Fronter?

Evaluering baseres på relevante basisundersøkelser, avviksmeldinger
og dialogbaserte tilbakemeldinger fra studenter og stab samt
innhenting av informasjon om Fronter fra leverandør.
Evalueringen skjer på bakgrunn av utviklingen av antall registrerte
studenter for å sikre godt dimensjonerte studietilbud.
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Forskrift om opptak, studier og eksamen
samt øvrig regelverk med

Kvalitetsområde
relevans for faglig ledelse.
Kvalitetsmål

HLT skal ha forskrifter og et regelverk som avklarer standarder og
rutiner for opptak, studier og eksamen

Læringstema

Faglig leder evaluerer regelverk omkring studiene kritisk, på bakgrunn
av basisundersøkelser avviksmeldinger og dialogbaserte
tilbakemeldinger fra studenter og stab, og kommer med forslag om
eventuelle endringer. Forslagene gjøres til gjenstand for samtale i FoUutvalget og læringslaboratoriet.
Eventuelle endringer vedtas av høyskolestyret.
Administrasjonen oppdaterer og publiserer disse styringsverktøyene på
felles-s, egne nettsider, Fronter og lovdata.no (Forskrift om opptak,
studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi)

Kvalitetsområde

Forskning og akademiske ressurser i forhold til 5-årsplan
styring

Kvalitetsmål

Forsknings- og utviklingsvirksomheten ved HLT skal gis nødvendig
prioritet i institusjonens strategiske og økonomiske planlegging

Læringsnotat

Læringsnotatet skal hvert år inneholde informasjon om forsknings- og
utviklingsvirksomheten ved institusjonen herunder:
-

strategisk

En fullstendig oversikt over pågående og planlagte
forskningsprosjekt
En liste over det siste årets publikasjoner
Oversikt over deltakelse ved eksterne kurs, konferanser og
seminarer.
Oversikt over andel av budsjett som går til FOU-arbeid

Faglig leder evaluerer hvorvidt 5 årsplanens plan for
kompetansebygging og FoU-virksomhet med dette er oppfylt. Faglig
leder kommer eventuelt med forslag til tiltak for å møte de langsiktige
strategiske mål for FoU-arbeidet ved HLT. Evalueringen gjøres til
gjenstand for drøftning i FoU-utvalget.
Refleksjon over visjon, verdier og formål
Mål for området:

HLTs visjon, verdier og formål skal i størst mulig grad virkeliggjøres i
alle deler av organisasjonen.

Læringstema

Læringsnotatet skal inneholde en vurdering av hvorvidt visjon, verdier
og formål er virkeliggjort innenfor læringsområdet. Læringsnotat skal
gjerne inneholde forslag til eventuelle endringer av praksis.
Læringsnotatet kan også innholde innspill angående hensiktsmessighet
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ved HLTs gjeldende visjon, verdier og formål innenfor
læringsområdet, og hvorvidt det er behov for revisjon av visjon,
verdier og formål.
Se for øvrig presentasjon av visjon, verdier (med aktuelle
spørsmålsstillinger) og formål på side 4 til 8 over.

Læringsnotat Relasjonsledelse og pastoral omsorg (RPO)
Læringsnotat Relasjonsledelse og pastoral omsorg (RPO)
8. Studentvelferd
Mål for
hovedområde

HLT skal ha et velferdstilbud som er tilpasset studentenes behov.
Velferdstilbudet skal bidra til et godt sosialt og åndelig miljø.

Kvalitetsområde

Etablering og utvikling av sosiale og kulturelle tilbud

Kvalitetsmål

Studentene skal trives og oppleve trygghet og respekt ved HLT fra
semesterstart til semesterslutt.

Læringstema

Et samarbeid mellom studentrådet og Studentpastor skal sørge for
kontinuerlig utvikling av nye sosiale og kulturelle tilbud.
Studentpastor evaluerer det sosiale og kulturelle tilbudet ved HLT med
særlig fokus på:
-

Hvilke sosiale og kulturelle tilbud har vært arrangert på HLT i
perioden?
Hvor mange av studenten har deltatt på disse arrangementene?
Hvilke studentgrupper har deltatt på disse arrangementene?
I hvilken grad deltar ansatte på disse arrangementene?
Hvordan er tilbakemeldingene fra studentene på disse
tilbudene?

Evaluering baseres på relevante basisundersøkelser, avviksmeldinger
og dialogbaserte tilbakemeldinger fra studenter og stab
Evalueringen skjer på bakgrunn av utviklingen av antall registrerte
studenter for å sikre godt dimensjonerte velferdstilbud.
Kvalitetsområde

Evaluering av læringsmiljø

Kvalitetsmål

Studentene skal trives og oppleve trygghet og respekt ved HLT fra
semesterstart til semesterslutt.

Læringstema

Evaluering av læringsmiljø blir gjort i forbindelse med
studentevaluering av Emner, kurs og praksis. Evaluering av
læringsmiljø for ansatte og psykososialt læringsmiljø for studentene
skal samordnes så langt det er hensiktsmessig. Det er naturlig å se
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arbeid. Læringsnotatet trekker konklusjoner.

9. Spiritualitet/Åndelig formasjon
Mål for
hovedområde

Høyskolen skal sørge for nær og personlig oppfølging av den enkelte
student med sikte på å vekke, bevare og utdype sant kristelig liv hos
studenten.

Kvalitetsområde

Evaluering av chapel, bønnesamlinger og lignende arrangementer i
skoleregi

Kvalitetsmål

Studentene skal kunne oppleve at HLT har et inspirerende og
utviklende kristent fellesskap der studenten får mulighet til å høre
forkynnelse og gjøre åndelige erfaringer som kan bidra til deres
personlige og åndelige utvikling.

Læringstema

Studentpastor evaluerer chapel, bønnesamlinger og lignende
arrangementer i skoleregi med særlig fokus på:
-

Uttrykker disse samlingene skolens visjon og verdier?
Får studentene erfaringer med de operasjonaliserte verdiene på
side 5 og 6 i dette dokument?
Er samlingene preget av åpenhet, deltakelse og trygghet?
Får studentene erfaringer fra menighetsliv internasjonalt og
nasjonalt?

Evaluering baseres på relevante basisundersøkelser, avviksmeldinger
og dialogbaserte tilbakemeldinger fra studenter og stab.
Evalueringen skjer på bakgrunn av utviklingen av antall registrerte
studenter for å sikre godt dimensjonerte velferdstilbud.
Kvalitetsområde

Personlig utvikling

Kvalitetsmål

Studentene skal oppleve at studiet stimulerer til et helhetlig og
balansert åndelig liv. Studentene skal også oppleve at de møter
respekt, stimuleres til konstruktiv og kritisk refleksjon og utvikler en
betydelig grad av personlig integritet.

Læringstema

Studentpastor gir mulighet for samtaler av sjelesørgerisk karakter.
Læringsnotatet skal dokumentere at dette har skjedd, samt erfaringene
med disse samtalene.
Refleksjon over visjon, verdier og formål

Mål for området:

HLTs visjon, verdier og formål skal i størst mulig grad virkeliggjøres i
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alle deler av organisasjonen.
Læringstema

Læringsnotatet skal inneholde en vurdering av hvorvidt visjon, verdier
og formål er virkeliggjort innenfor læringsområdet. Læringsnotat skal
gjerne inneholde forslag til eventuelle endringer av praksis.
Læringsnotatet kan også innholde innspill angående hensiktsmessighet
ved HLTs gjeldende visjon, verdier og formål innenfor
læringsområdet, og hvorvidt det er behov for revisjon av visjon,
verdier og formål.
Se for øvrig presentasjon av visjon, verdier (med aktuelle
spørsmålsstillinger) og formål på side 4 til 8 over.

Integrerende lederskap
De tre lederne for de tre læringsområdene inngår i lederteamet ved skolen sammen med
rektor. Vi har definert dette teamfellesskapet som et eget læringsområde. Dette
læringsområdet kaller vi integrerende lederskap. Her er hovedoppgaven å sikre en helhetlig
ledelse hvor samspillet mellom personer/funksjoner er effektiv, og hvor skolens formål, visjon
og verdier realiseres.
Lederteamet møtes jevnlig for samtale om den daglige driften, arbeidsfordeling o.a. I tillegg
har man i teamet et særskilt ansvar for å ivareta helheten på skolen.
Integrerende lederskap
Kvalitetsmål

Det skal ved skolen være et helhetlig samspill mellom ansatte og
ledelse som leder til vekst, faglig og personlig utvikling, trivsel,
affektiv identifikasjon/ spiritualitet, samt at skolens formål, visjon og
verdier realiseres.

Operativt ansvar

Rektor

Læringstema

De tre avdelingers kjerneområder skal være til kontinuerlig samtale i
ledergruppen.
Det er viktig at helheten på tvers av de 12 hovedområdene sikres.
Det er viktig at man har som sentral målsetning at læringslaboratoriets
konklusjoner på en mest mulig effektiv måte skal gjennomføres og
følges opp i organisasjonen.
Det er særskilt viktig at lederteamet er seg bevisst særkjennemerker
ved skolen som spiritualitet, identitet og kombinasjonen ledelse,
teologi og praksis.
Visjon, verdier og formål danner bakgrunn for det kontinuerlige
kvalitetsarbeidet i ledergruppen.

Oppfølging

Erfaringene fra teamarbeidet inkluderes i rektors årsrapport.

Frist

15. mars hvert år
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Rektors årsrapport
Rektors årsrapport
Mål for årsrapport

Rektors årsrapport gjøres på grunnlag av vedtatte årsplaner og
omfatter direkte eller indirekte alle 12 hovedområder i
kvalitetssikringssystemet.

Kvalitetsmål

Studietilbudet ved HLT skal holde høy kvalitet, være kostnadseffektivt
og oppfylle skolens visjon, formål og verdier.
Studietilbudet ved HLT skal være i henhold til retningslinjer for
universitet og høyskoler gitt i Lov om universitet og høyskoler,
relevante forskrifter, rundskriv og tildelingsbrev.

Operativt ansvar

Rektor

Læringstema

Rektor i samarbeid med rektors kontor, skriver årsrapport om
gjennomføringen av studietilbudet ved HLT. Årsrapporten bygger på
planstruktur i tildelingsbrev, samt institusjonens egne planer for
rapporteringsåret.
Rapporten henter sine data fra de ulike læringsnotat,
læringslaboratorium, basisundersøkelser, dialogbaserte
tilbakemeldinger i det daglige arbeid, erfaringer fra lederteamet, samt
statistisk materiale (studentflyt, tilsatte, publisering og annet) fra DBH.
Årsrapporten kan inneholde eventuelle forslag til justeringer og
momenter til tiltaksplan kommende kalenderår.

Oppfølging

Årsrapporten godkjennes i samråd og vedtas i høyskolestyret.
Kunnskapsdepartementet via DBH hvert år.

Frist

Rapporten leveres Kunnskapsdepartementet innen 15. mars hvert år.

Studentrådet
Studentrådet representerer studentene og skal være en aktiv medspiller i alle besluttende
organer ved HLT. HLT har derimot ingen besluttende myndighet overfor studentrådet. Det
anbefales likevel at studentrådet foretar en egenevaluering hvert år.
Det er ønskelig at læringslaboratoriet får en orientering av studentrådsleder, både når det
gjelder aktivitet i året som gikk, innspill angående studentenes erfaringer med studietilbudet
generelt og forslag til eventuelle endringer.

Studentrådets egenevaluering
Studentrådets egenevaluering
Kvalitetsmål

Studentrådet representerer studentene og skal være en aktiv medspiller
i alle besluttende organer ved HLT.

Operativt ansvar

Studentrådsleder

Læringstema

Studentrådet gjennomfører årlig evaluering av eget arbeid.
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Studentrådet avgjør selv hvorvidt det ønsker å rapportere sin
evaluering til organer som læringslaboratoriet, samrådet og/eller
høyskolestyret.

Læringslaboratoriet
som vi avholder i mai/ juni hvert år. Dette er et kvalitetssikringsseminar som arrangeres over
fire dager hvor vi knytter høyskolens studenter, ansatte og eiere sammen i erfaringsutveksling,
evaluering og innovasjon rundt de fire læringsområdene. Vi strukturere læringslaboratoriet
etter følgende mal:

De fire dagene (2 fordager og 2 dager hvor alle avdelinger er samlet) følger ikke umiddelbart
etter hverandre men gjennomføres i løpet av mai/juni. I tillegg gjennomføres Oppfølgingsdag
i august eller september. Halvårsevaluering gjennomføres i desember eller januar.
Læringslaboratoriet skal lede frem til et forandringsdokument som inneholder en
organisasjonslæringslogg som dokumenterer læringslaboratoriets samtaler og et
innovasjonskart som viser dets beslutninger.
Læringslaboratoriet fungerer også som en fagpedagogisk dag hvor HLTs faglig ansatte samles
sammen med administrativ stab og studentrepresentanter for å drøfte praktisk-pedagogiske
temaer. Under disse dagene har man fokus på flere aspekter ved den praktisk-pedagogiske
tilretteleggingen ved skolen. Her nevner vi kort et par forhold:

Versjon:
Ansvarshavende:

14.11
Rektor

Felles evaluering av undervisningen
studentaktive læringsformer.

blant annet pedagogisk bruk av IKT og

Praktisk-pedagogisk kompetanseoppbygning via undervisning og samtale.
Fordag to gjøres separat på de ulike læringsområdene, samt rektors kontor. Her er det ikke
studentrepresentasjon. Hensikten er å skape læring innad i læringsområdene og konkretisere
forslag til forbedringer man ønsker at skal være en del av forandringsdokumentet.
Saksgangen i læringslaboratoriet legges for øvrig opp rundt malen for forandringsdokumentet.
Det er viktig at alle hovedområdene i forandringsdokumentet berøres for å få en mest mulig
helhetlig behandling.
Det legges også opp til oppfølging av andre tema som HMS og brannvern under
læringslaboratoriet.

Mal for forandringsdokument

or
læringsnotat over. Det er på den måten hensikten at de samme hovedområdene genereres fra
læringsnotat til læringslaboratorium.
er her man drar slutninger som har å gjøre med høyskolens forskrifter og regler. Dette kan
dreie seg om høyskolens forskrifter og regelverk, eller strategi for organisasjonslæring
generelt sett. Slik blir dette en viktig arena for metalæring i organisasjonen, og dette punktet
har derfor også en stor plass i malen for forandringsdokument nedenfor.
Det er naturlig at læringsnotatenes refleksjon over visjon, verdier og formål tematiseres i
forhold til hvert av hovedområdene, og særskilt i forhold til styring og kontroll.
Forandringsdokumentet fremmes på første høyskolestyremøte for behandling. Det er derfor
viktig at forandringsdokumentet er konkret i sine anbefalinger om tiltak slik at styret kan fatte
de nødvendige beslutninger i forhold til gjeldende budsjettramme og hurtig implementering
ved nytt skoleår.
Forandringsdokument
1. Studietilbud
Mål for området:

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.

2. Studieveiledning
Mål for området:

Studentene skal få relevant og korrekt faglig veiledning til rett tid i
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studieløpet, formidlet slik at studentene føler seg velkomne på HLT og
utvikler seg faglig og personlig.

3. Kompetanseutvikling, forskning og akademiske ressurser
Mål for området:

Undervisningen ved HLT skal være forskningsbasert, og studentene
skal ha tilgang til akademiske ressurser som holder god faglig og
pedagogisk standard.

4. Studieadministrasjon
Mål for området:

Arbeidet i studieadministrasjonen skal være profesjonelt og
brukerorientert og er underlagt skolens administrasjon

5. Internasjonalisering
Mål for området:

Internasjonal åpenhet skal prege HLTs studieprogram og lærings- og
studentmiljø.

6. Fysisk læringsmiljø og universell tilrettelegging
Mål for området:

Det fysiske læringsmiljøet skal være i overensstemmelse med
gjeldende lover og forskrifter. HLTs læringsmiljø og
rammebetingelser skal fremme læring, trivsel og likeverdig behandling
av studentene.

7. Økonomi
Mål for området:

HLT skal ha en bærekraftig økonomi som sikrer langsiktig drift,
oppfyllelse av offentlige krav og gjennomføring av skolens visjon.

8. Studentvelferd
Mål for området:

HLT skal ha et velferdstilbud som er tilpasset studentenes behov.
Skolens velferdstilbud skal bidra til et godt sosialt og åndelig miljø,
som videre gjenspeiles i et godt læringsmiljø.
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9. Spiritualitet/Åndelig formasjon
Mål for området:

Høyskolen skal sørge for nær og personlig oppfølging av den enkelte
student med sikte på å vekke, bevare og utdype sant kristelig liv hos
studenten.

10. Informasjon/PR
Mål for området:

Informasjonsarbeidet ved HLT skal være innovativt, informativt og
dynamisk.

11. HR
Mål for området:

Høyskolen skal fremstå som en attraktiv arbeids- og studieplass med et
utfordrende, trygt og trivelig arbeids- og læringsmiljø.

12. Styring og kontroll
Mål for området:

HLTs plan- og styringssystem skal brukes målrettet for å sikre høy
kvalitet i alle deler av virksomheten.

Kvalitetsområde

Kontinuerlig revisjon av kvalitetsmål, tiltak og ansvarsfordeling

Kvalitetsmål

HLT skal sikre kontinuerlig forbedring av et operativt og
hensiktsmessig kvalitetssystem i tråd med retningslinjer fra
overordnede myndigheter.

Læringstema

Den ansvarlige for den enkelte avdeling foreslår eventuelle revisjoner
av kvalitetsmål, tiltak og ansvarsfordeling i læringsnotat. Dette gjøres
til gjenstand for samtale under læringslaboratoriet.

Konklusjon

Læringslaboratoriets konklusjoner blir en del av
forandringsdokumentet og vedtas formelt i høyskolestyret.

Kvalitetsområde

Periodisk evaluering av strategi for organisasjonslæring

Kvalitetsmål

HLT skal sikre kontinuerlig forbedring av et operativt og
hensiktsmessig strategi for organisasjonslæring i tråd med
retningslinjer fra overordnete myndigheter.

Læringstema

Hele systemet for organisasjonslæring evalueres og justeres hvert 3. år
i forbindelse med læringslaboratoriet. Første revisjon skjer i 2011.
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I forbindelse med evalueringen settes det opp en
tilbakemeldingsmulighet på nettet hvor studenter og ansatte kan delta.
Her vil man undersøke hvor brukervennlig systemet for
organisasjonslæring er.
En del av evalueringen baseres på dialogbaserte tilbakemeldinger.
Oppfølging

Høyskolestyret vedtar eventuelle justeringer av strategi for
organisasjonslæring.

Kvalitetsområde

Arbeidsplaner for kommende år

Kvalitetsmål

Informasjon framkommet gjennom strategi for organisasjonslæring
skal legge føringer for framtidige prioriteringer ved HLT. HLTs
planarbeider skal være et effektivt instrument i kvalitetssikringen av
studier og læringsmiljø.

Læringstema

De ulike læringsnotatene skal inneholde forslag til justerte
formuleringer i HLTs arbeidsplaner. Læringsnotatene er også grunnlag
for rektors arbeid med utkast til revidert plan.
På bakgrunn av forslag fra rektor, de ulike læringsnotat og
læringslaboratoriets samtaler kommer man frem til arbeidsplaner for
førstkommende år.

Oppfølging

Høyskolestyret vedtar eventuelle justeringer av arbeidsplaner

Oppfølgningsdag
Oppfølgningsdagen arrangeres en uke før skolestart på høsten. Oppfølgningsdagen har to
funksjoner:
1. Den oppdaterer de ansatte på forandringsdokumentets konklusjoner.
2. Man har anledning til å gi spesifikk kursing på enkeltområder som
organisasjonslæringen har vist at kan forbedres

Oppfølging gjennom året

Kvalitetsarbeidet følges opp gjennom året i samråd. Hvert samråd har et eget punkt på
dagsorden om kvalitetsarbeidet ved institusjonen. Et utvidet samråd i desember eller januar tar
for seg forandringsdokumentet i detalj og følger opp måloppnåelse av innovasjonskartet
(halvårsevaluering). Samråd gis myndighet til å fatte vedtak angående kvalitetsarbeidet ved
institusjonen ut fra forandringsdokumentets konklusjoner.

