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1 Innledning 

1.1 Kvalitetsindikatorene som mal for årsrapporten 

Årsrapporten utformes i hovedsak som svar på i hvilken grad kvalitetsindikatorene beskrevet i 

Kvalitetssikringssystemet (KSS) Operativ del er oppnådd. Ett av tiltakene i årsrapporten for 

studieåret 2014-15 (tiltak 8.1) gikk på at indikatorene skulle gjennomgås og spisses for å bli mer 

anvendelig inn mot de undersøkelsene som gjøres. Dette arbeidet er gjennomført, og 

kvalitetssystemet består nå av 5 kjerneindikatorer med underliggende presiseringer i form av 

delindikatorer. 

Kvalitetsindikator Materiale Ansvar 

1 - Studieplanene oppdateres årlig på grunnlag av ny kunnskap og erfaringer 

1. Studieplanene er i tråd med eksterne og interne styringsverk og 

retningslinjer 

Studieplaner  

Emneundersøkelser 

Programleder, 

emneansvarlig 

2. Studieplanene viser de faglige og profesjonsfaglige krav i studiet. Studieplaner 
Programleder, 

emneansvarlig 

3. Utformingen av læringsutbytter, arbeidskrav og eksamen ivaretar 

krav til både faglig bredde og dybde, sammenheng og nivå i studiet.  

Sensorrapporter, 

emneundersøkelser, 

undervisningsrapport  

Programleder, 

emneansvarlig, 

faglærer, sensor  

4. Det er sammenheng mellom undervisningen og 

studieplanen/emnebeskrivelsene  

Undervisningsrapport, 

emneundersøkelser  

Programleder, 

emneansvarlig, faglærer  

2- Profesjonsinnretningen på studiet sikres gjennom en praksisnær undervisning, integrering av teori og praksis i studiet og 

systematisk samarbeid mellom høgskolen og praksisbarnehagene. 

1. Arbeidskrav, oppgaver og læringsutbyttebeskrivelser i emnet er 

rettet inn mot praksisfeltet eller profesjonsutøvelsen  

Studieplanen, 

praksisundersøkelsen, 

emneundersøkelsen  

Vitenskapelige ansatte  

2. Praksislærere, studenter og klasseteam er kjent med hverandres 

forventninger og forutsetninger før praksis  
Møter med praksisfeltet  

Leder for praksis, 

klassestyrer, 

praksisveileder, 

praksislærer  

3. Praksisveiledere deltar i vurdering av praksis og praksisrapporter  Praksisrapporter  
Leder for praksis, 

praksisveiledere  

4. Samarbeidet med relevante barnehageeiere drøftes og 

videreutvikles etter behov  
Samarbeidsavtaler  

Ledelsen, leder for 

praksis  

5. Profesjonsutøvelsen sikres gjennom studentenes ferdigheter i 

norsk muntlig og skriftlig, og i bruk av digitale verktøy.  

Studieplanundersøkelsen, 

undervisningsrapport, 

emneundersøkelser, spontane 

Programleder, 

emneansvarlig, faglærer  
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innspill  

6. Bacheloroppgaven er forankret i profesjonsfaglige 

problemstillinger  
Emnebeskrivelsen  

Veileder fra fordypning 

og pedagogikk  

7. Undervisningspersonalet har erfaringer fra dagliglivet i 

barnehagen  

Undervisningsrapport, 

praksisstipend  
Ledelsen, faglærer  

8. Det vitenskapelige personalet stimuleres til FoU-prosjekter rettet 

mot praksisfeltet og profesjonsutøvelsen  
Særskilt undersøkelse  FoU-leder  

9. Studentene forberedes til overgangen til arbeidslivet i 

barnehagen som faglig dyktige og bevisste profesjonsutøvere  

Særskilt undersøkelse 

(kandidatundersøkelse)  
KSO  

3 - Undervisningspersonalet og praksislærere utvikler sin kompetanse gjennom erfaring, etter- og videreutdanning og FoU-arbeid 

1. Ansettelser sikrer relevant kompetanse på riktig nivå hos 

personalet i forhold til undervisningsporteføljen  

Særskilte undersøkelser,  

DBH  

Ledelsen  

2. Publikasjoner pr årsverk for faglige stillinger viser kvalitet i FoU-

arbeid  
FoU-rapporter, UFF  FoU-leder  

3. Økning i andel av undervisningspersonalet som har gjennomført 

UH-pedagogikk  
Særskilte undersøkelser  Ledelsen  

4. Kompetanseutvikling dekkes gjennom ulike stipendordninger og 

FoU-midler der en kombinerer høgskolens behov med den enkeltes 

ønsker og kompetanseprofil  

Særskilte undersøkelser  Ledelsen, FoU-leder  

5. Økning i andelen av praksislærere med gjennomført studium i 

veiledningspedagogikk  
Særskilte undersøkelser  Praksisleder, ledelsen  

4 - Studentenes egeninnsats står i forhold til det studiet og den framtidige profesjonsrollen krever 

1. Forventet studentinnsats ved fulltidstudium skal tilsvare 40 

timers arbeidsuke  

Særskilte undersøkelser, eksterne 

undersøkelser  
SA, KSO  

2. Studenter vurderes med hensyn til skikkethet.  Bekymrings-meldinger.  Alle  

3. 80 % av studentene skal ha gjennomført studiene på normert tid.  DBH-tall, FS  SA  

4. Begrunnelser for studieavbrudd fanges opp av institusjonen  
Kartlegginger, særskilte 

undersøkelser  
Klassestyrer, SA  

5 - Læringsmiljøet er optimalisert for både studenter og lærere, innenfor de totale rammene som utdanningen er gitt  

1. Utdanningen legger til rette for et læringsmiljø, 

undervisningsmengde og – form for studentene som bidrar til 

læring  

Undervisningsrapport,  

Særskilte undersøkelser, LMU-

LMU, KSO, lærere  
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rapport  

2. Lærerne opplever å kunne gjennomføre tilfredsstillende 

undervisning  

Undervisningsrapport, særskilte 

undersøkelser, LMU-rapport  
LMU, KSO  

3. Det finnes tilstrekkelige ordninger for både studenter og ansatte 

til å rapportere om mangler av enhver art som er viktig for 

studiekvalitet  

Spontane innspill, Studentråd, LMU  Alle  

4. Karakternivået gjenspeiler et optimalisert læringsmiljø  DBH-tall, FS  Alle  

 

1.2 Undersøkelser og kilder 

Denne årsrapporten bygger på resultatene fra følgende undersøkelser gjennomført studieåret 

2015-16: 

Navn Klasse Anvendt i kap. 

Undersøkelser igangsatt av Kvalitetssikringsorganet (KSO) 

Praksisundersøkelse  3NF 2.3 (?), 3.1, 3.3 

Emneundersøkelse STM  2MF og 3G1 2.3,  

Emneundersøkelse LSU  3YNG 2.3, 3.1,  

Emneundersøkelse KKK  BLUHO 2.2, 2,3 

Praksisundersøkelse  2NF, 2KF, 2MF, 2DEL 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 

Undervisningsrapport LSU  2.1, 2.3, 3.1, 4.3 

Spontane innspill (generelt)  2.3, 6.1 

Rapporter eller undersøkelser fra andre ved DMMH 

Studieplanrevisjoner  2.1 

Sensorrapporter  2.2,  

DRAS  4.1 

Eksterne undersøkelser 

Studiebarometeret 2014  5.1 

Database for statistikk om høyere utdanning  5.1 

 

2 Studieplanarbeidet 

2.1 Status 

Studieplanarbeidet våren 2016 foregikk i tråd med frister gitt i retningslinjene for dette, med 

1.februar som frist for studieprogramleders og emneansvarliges arbeid med studieplanene. Fra 

da av og fram til publisering 1. mars foretok de ansvarlige i studieadministrasjonen en 

gjennomgang og kvalitetssikring av planene.  Pensum ble publisert ca 1.juni. 



DMMH Kvalitetssikringssystem  

Sist lagret: 21.11.2016 10:41 

C:\Docserver\58029389-2bc7-45af-8887-49678f33f323\Working\1232973a-8554-40b6-813e-
96166e43e3f0\217136_1_0.DOCX 

5 
Nytt av året var et forsøksprosjekt med bruk av Emweb som studieplanverktøy, der to 

studieprogram på BLU, KF og NF, og to videreutdanninger (Menighetspedagogikk og KompAss) 

deltok. Dokumentbasen for revisjonen av de øvrige studieplanene er fortsatt fellesområdet J, 

med publiseringen via webansvarlig. Prosjektet med bruk av Emweb evalueres av 

prosjektansvarlig. 

Den mest synlige studieplanendringen i årets revisjonsprosess var oppdelingen av de to store 

emnene KKK og BULL både i BLUHO, BLUDEL og ABLU. Dette var emner på ca 30 studiepoeng, 

som begge ble delt i to frittstående emner på 15 stp hver. En slik oppdeling var utredet og 

vedtatt tidligere, og inngikk som et av tiltakene i årsrapporten for 2013-14. Men endringen i 

studieplanene ble gjennomført først våren 2016 (BLUHO), med iverksettelse fra høsten 2016. 

(jfr Årsrapport 2014-15, punkt 7: Status på tidligere foreslåtte tiltak. Tiltak 8.2 fra 2014).  

Et annet tidligere vedtatt tiltak som det har vært jobba med i år, handler om behovet for å få en 

avklaring av pedagogikkfagets innhold og progresjon i de ulike emnene i det 3-årige studieløpet. 

(jfr tiltak 8.2 fra 2014). En komite har jobba med dette i løpet av studieåret 2015-16, og de la 

fram sitt forslag i slutten av august 2016. Prosessen må følges opp videre som en del av 

revisjonsarbeidet med emnebeskrivelsene i studieplanrevisjon fram mot vår -17. I lærernes 

undervisningsrapporter fra våren 2015 kom det fram en del tydelige problemer knytta til den 

nye organiseringen av emner i BLU, og årsrapporten for 2014-15, (tiltak 9.4.1), peker på behovet 

for å se nærmere på hvordan dette kan løses. De områdene som tiltaket handler om, går både på 

faglige uklarheter i den nye emnestrukturen i BLU, og mangel på tid til å møtes, samt mangel på 

stabilitet i lærerteamene.  Pedagogikklærerne var her særlig tydelige i sin tilbakemelding om 

opplevelse av fragmentering av faget, og at deltakelse i så mange emner med få studiepoeng i 

hvert emne, skapte både problemer for progresjonen i faget, samt slitasje i kollegiet. I 2015-16 

ble det ikke gjennomført en tilsvarende brei undersøkelse i form av undervisningsrapport fra 

alle emner, så vi kan ikke sammenligne svarene ett år senere. En prosess med utredning av en 

eventuell forenkling av BLU, ble behandlet i studieprogramledergruppen, og ledet av rektor.  

Denne prosessen konkluderte med at BLU-emnene nå har blitt mer etablert i fagmiljøet, og med 

de innholdsmessige justeringer som er gjort både i studieplaner og undervisningsplaner, er ikke 

behovet for større endringer så tydelig lenger. Dette til tross for fortsatt uheldige effekter av 

eksisterende studieplaner på enkelte områder. Gjennomgangen av pedagogikkfagets innhold og 

progresjon gjennom det 3-årige studieløpet, og påfølgende gjennomgang med nødvendige 

justeringer av studieplanene for andre fag (tiltak 9.4.1 fra 2015), vil derfor bli fulgt opp i samme 

prosess, og sluttført studieåret 2017-18.  

Et moment i fjorårets undervisningsrapporter gikk på at læringsutbyttebeskrivelsene ikke var 

helt riktig fordelt i enkelte emner, slik at de ikke stemte med ønsket undervisningsinnhold og 

progresjon i studiet. I årets studieplanrevisjon har det derfor vært jobba med noe justering og 

flytting av læringsutbyttebeskrivelser mellom emner.  

Et prekært anliggende for mange faglærere i fjorårets undervisningsrapport, var reduksjonen i 

fagressursen pr studiepoeng i forhold til tidligere år. Et tiltak som kan imøtekomme noe av dette 

er gjort i form av en gjennomgang av delingsressursen, der flere fag enn før fikk 1 time til deling 

av klasser.   
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Utarbeiding av sensorveiledninger ble etterlyst i fjorårets sensurrapporter, og årets 

sensorrapporter viser at dette nå er ivaretatt. Mange eksterne sensorer kommenterer at 

sensorveiledningen var til god hjelp.   

 

2.2 God kvalitet 

Også i år viser sensorrapportene at det gjøres mye godt faglig arbeid. Det faglige nivået i emner 

der vi har eksterne sensorer, vurderes til å være høyt, og kravet om god kvalitet er synlig både i 

eksamensoppgaver og i pensumlitteratur. Studentenes prestasjoner er derimot noe ujevn, så 

hele karakterskalaen må benyttes.  

Ekstern sensor av masteremnet BBB kommenterer eksamensbesvarelsene slik: «det er moro å 

se at studentene får til å diskutere og drøfte i større grad enn tidligere. Dette løfter 

prestasjonene til et akademisk nivå. Bra jobbet!» I følge samme sensor får studentene en faglig 

balast til å være kritiske og profesjonelle. Dette er en sensor som har vært brukt over flere år, og 

ho har bidratt til utvikling ved å etterlyse konkrete forbedringer, som da nå er gjennomført. 

Studentevalueringer viser stort sett fornøyde studenter, og på enkelte områder som fikk kritiske 

tilbakemeldinger i fjor, er det i år ingen tilsvarende meldinger. Dette gjelder for eksempel 

kommunikasjonen rundt avviklingen av praktisk eksamen i KKK, der eksamenskontoret og 

faglærerne tidligere strevde med å gi samstemt informasjon. 

Et emne som skiller seg ut med særdeles positive tilbakemeldinger i studentevalueringene, er 

STM på deltid. Der omtales lærernes undervisning i matematikk og norsk blant annet slik: 

«Fantastisk engasjerte og kunnskapsrike lærere som har klart å motivere klassen på en 

fremragende måte.  Deres engasjement for fagene har smittet over, og vi sitter igjen med gode 

minner og god kunnskap» (Emneundersøkelsen STM). Lærerne har også tydeliggjort den 

barnehagefaglige didaktikken gjennom gode eksempler og praktiske aktiviteter.  

2.3 Forbedringsbehov 

Noe av tilbakemeldingen fra studentene i praksisundersøkelser, og delvis emneundersøkelser, 

går på at læringsutbyttebeskrivelsene er svært omfattende og delvis diffuse. Dessuten formidler 

noen studenter at enkelte læringsutbyttebeskrivelser ikke har vært omtalt i undervisningen, slik 

at de ikke har hørt om dem før de nevnes i en undersøkelse fra KSO. Dette vil bli fulgt opp av 

prorektor for BLU kommende studieår. 

I enkelte emner melder studentene om at undervisningsplanen gjennom året ikke er god. For 

eksempel i STM på deltid kom nesten all undervisning før jul, noe som blir endret til neste år. 

Noe overlapping av pensum mellom fag, og delvis mellom studieår rapporteres også.  Dette vil 

bli fulgt opp av emneansvarlige (jfr emneundersøkelser  STM på MF, og LSU). 

I STM på mangfoldsprofilen melder studentene et ønske om å få inn mer matematikk, da de her 

har noen færre studiepoeng i dette faget enn de øvrige studieprogrammene har. 

Studiepoengfordelingen er begrunna med et samarbeid med musikk om et spesifikk opplegg i 
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dette emnet. Emneansvarlig har vurdert tilbakemeldingen, og vil justere det faglige innholdet i 

musikk slik at læringsutbyttet for studentene blir bedre i tråd med emnets fokus. 

Ekstern sensor på muntlig eksamen i emnet STM rapporterer om for svakt faglig innhold i 

studentenes prestasjon. Eksamen bygger på et notat om studentens praksisprosjekt, men ifgl 

sensor inneholder ikke disse notatene tilstrekkelig fagspesifikt innhold, og egner seg derfor ikke 

som grunnlag for utspørring av studentens faglige kunnskaper. Studentene synes å ikke være 

forberedt på en slik utspørring, ut over deres egen muntlige presentasjon. En innskjerping av de 

faglige kravene er derfor foreslått som tiltak.  

Ett av arbeidskravene i emnet STM har gjennom flere år hatt uvanlig stor andel med ikke 

godkjent resultat. Det gjelder en oppgave om barns språk. KSO har fått spontane innspill fra 

studenter om denne saken, og den er deretter fulgt opp gjennom møte med fagseksjonen, 

sammen med prorektor for BLU. De språklige fagstoffet i oppgaven oppleves som krevende og 

vanskelig for studentene, og de spesifikke kompetansekravene som er stilt i oppgaven, oppnås 

ikke i løpet av den tiden studentene skal jobbe med stoffet, blant annet fordi studentenes 

generelle språkkunnskaper er for svake i utgangspunktet. Studentene får ikke tilegnet seg 

tilstrekkelig forståelse for det teoretiske innholdet til å kunne anvende det på en praktisk 

oppgave. En nærmere tilknytning til praksis i barnehagen er også vanskelig å få til på grunn av 

studieårets totale periodisering. For neste studieår er det vedtatt som tiltak å benytte en 

nytildelt delingstime i norsk, til nettopp å styrke dette fagstoffet.   

I emneundersøkelsen for LSU, som kun ble gitt til klasse 3YNG, kom det fram en del misnøye 

med undervisningen blant studentene. Undersøkelsen ble fulgt opp i møter med aktuelle lærere 

og emneansvarlige, og ulike nyanser rundt resultatet ble diskutert. Emnet LSU (Ledelse, 

samarbeid og utvikling) er et 3.årsemne som består av samfunnsfag og pedagogikk. Mange av 

temaene er teoretisk tunge og oppleves som ganske abstrakte av dagens studenter, da de har lite 

erfaring med, og heller ikke kunnskap om offentlig styring og barnehagens rolle på 

samfunnsnivå, og de får lite direkte erfaring med dette gjennom praksisperioder i studiet. De 

opplever dermed undervisningen som kjedelig og er lite engasjert og motivert for å jobbe med 

stoffet. I deltidsklassen, som har mange studenter med lang erfaring fra barnehagen, fungerte 

undervisningen og emnet mye bedre, da de hadde muligheter for å assosiere med egne 

erfaringer som belyste de mer teoretiske stoffet. Det er et tankekors at det som var en av 

intensjonene med BLU-reformen, styrking av lederkompetansen i utdanningen, kommer så 

dårlig ut iflg denne undersøkelsen. Lærere i samfunnsfag melder om uinteresserte studenter 

som fort anser seg ferdig med for eksempel gruppearbeid, uten å ha fått til oppgavene. De har 

svakt grunnlag for å forstå lærestoff som bygger på samfunnsfaget i videregående opplæring. 

Studentundersøkelsen i LSU ble fulgt opp av en undervisningsrapport fra lærerne i emnet, og 

her kommer det fram at planleggingsfasen for utvikling av emnet ikke var god, særlig pga 

manglende innspill fra pedagogikk. Dette handla igjen om manglende avklaring av ansvarsroller 

i denne seksjonen. En så stor seksjon, som dessuten inngår i alle emner, får et stort press mht 

krav om innspill og deltakelse i mange fora. Og i tillegg er undervisningen i faget ofte delt på 

mange lærere pr klasse, med avgrensa tema på hver, slik at det helhetlige ansvaret på vegne av 

faget i emnet, ikke er gitt til noen. Dette er nå endret, ved at seksjonen har en emneansvarlig pr 

emne (KO) i BLU, en såkalt pedagogikk-koordinator.  
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En av utfordringene med de mange parallelle klassene på BLUHO er å sørge for lik informasjon 

til alle klasser og studenter. Siden klassene oftest har forskjellig lærer i et felles fag, og ikke all 

nødvendig informasjon er nedfelt i formelle dokumenter som presiseringsinstrukser og 

itslearningrommet for emnet, eller for klassene, kan det lett oppstå uklarheter rundt hva som 

gjelder. Dette er et område som har blitt gradvis bedre, men fortsatt henger noe igjen. I 

emneundersøkelsen i KKK på BLUHO kommer det fram at særlig oppgaver i kunst & håndverk 

mangler slik samordna informasjon om fagets bidrag i emnet. Innhold og prosess for 

arbeidskrav og eksamensmapper blir da ikke tilstrekkelig definert, noe som skaper forvirring 

underveis for studentene. Seksjonsleder er bedt om å se på hvordan dette kan forbedres.   

 

3 Profesjonsinnretning 

3.1 Status 

Inneværende studieår har det vært gjennomført to praksisundersøkelser, en i 3NF og en i 

2.klasse for alle profiler og deltidsklasser. I disse undersøkelsene deltar både studenter, 

praksislærere, styrere og faglærere/praksisveiledere. I de gjennomførte emneundersøkelsene 

spørres det også etter hvorvidt undervisningen har vært profesjonsrelevant.  

I undervisningsrapporten fra lærere våren 2015 kom det fram et behov for at 

praksisveilederressursen burde inkludere praksisforberedelse og etterarbeid av praksis, da det 

ikke ble korrekt at ressurser til dette arbeidet ble tatt fra pedagogikkfaget i ett av flere emner.  I 

ressursplanene (ANOP) for neste studieår er dette fulgt opp.  

I emneundersøkelsen i LSU mente studentene at undervisningen i emnet var for lite 

profesjonsrelevant. Sjøl om de anså emnet som sådan til å være sentralt, opplevdes ikke stoffet 

som engasjerende i undervisningen. Mye samfunnsfaglig stoff er nesten for krevende for mange 

av våre studenter. De greier ikke å følge med i undervisningen da de mangler grunnlag for å 

forstå begrep og problemstillinger som tas opp, så de faller ut, og opplever undervisningen som 

kjedelig. Om det ikke var for tilstedeværelseskravet i undervisningen ville de ikke møtt opp (jfr 

Emneundersøkelse LSU). I følge lærernes undervisningsrapport i LSU er erfaringen noe 

annerledes i deltidsklassene, da de kan benytte sin egen yrkeserfaring som grunnlag for 

refleksjon rundt de mer abstrakte og teoritunge temaene i undervisningen.  

Inneværende studieår er første året med 3.årsemner i BLU, og i mange av emnene viser det seg 

nødvendig å gjøre endringer både i emnebeskrivelsen og i undervisningsplanen. Dette gjelder 

også for LSU, så en del endringer er allerede planlagt uavhengig av KSO sin undersøkelse. 

 

3.2 God kvalitet 

De fleste praksislærerne i heltidsstudiene av BLU melder om god kontakt med DMMH, og at de 

får svar på det de lurer på om de tar kontakt. Møtene før praksis, samt besøk fra høgskolen 

under studentenes praksis rapporteres som nyttige. 
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Som en del av praksisundersøkelsen ble også styrerne spurt om sin rolle under studentenes 

praksis. Avtalen mellom DMMH og praksisbarnehagen, som også beskriver styrers ansvar, ble 

lagt ved undersøkelsen til vurdering mht hvordan den ble praktisert hos dem. Svarene viste at 

styrerne fulgte opp sitt ansvar på mange måter, både ved å være kontaktperson opp mot DMMH, 

informere personalet om studentene som skal komme, og delta i vurderingsarbeidet sammen 

med praksislærer. 

Tilbudet om praksisstipend for vitenskapelig ansatte som ønsker ei ukes opphold i barnehagen, 

gis fortsatt, og interessen for å søke er god. Studieåret 2014/15 fikk 8 faglærere slikt stipend, og 

i 2015/16 var det 10 som fikk. For 2016/17 er nye 10 ansatte innvilget praksisstipend. I tillegg 

har 2 administrativt ansatte mottatt dette stipendet. Det vurderes som svært positivt å få en ny 

eller fornyet kontakt med barnehagene på denne måten. 

 

3.3 Forbedringsbehov 

I praksisundersøkelsen i år ser vi at praksisplanen trenger en gjennomgang, da for eksempel 

læringsutbyttebeskrivelsene oppfattes som for vide og diffuse, og det samme gjelder for 

beskrivelsen av studentenes oppgaver i praksis. Både studenter og praksislærere rapporterer 

om uklarheter rundt dette. Det er derfor nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette 

fram mot våren 2017.  

Informasjonsflyten mellom DMMH og praksislærerne i deltidsutdanningen synes å være noe 

mangelfull. Kontakt med praksislærerne er for dårlig, da de ikke deltar i møter før praksis i 

samme grad som øvrige praksislærere som bor nærmere campus på DMMH, og oppfølgingen av 

enkeltstudenter kan delvis bli preget av mangel på kunnskap om hva som faktisk forventes både 

av studenten og praksislæreren. Et foreslått tiltak for neste år er derfor å ta i bruk ikt-baserte 

kommunikasjonsformer mellom DMMH og praksisstedet også i dette studiet, slik vi har god 

erfaring med fra ABLU-studiet.  

I praksisundersøkelsen i 3NF kom det fram at studentene mente veiledningen i for stor grad var 

knytta til de konkrete oppgavene studenten skulle gjøre, og for lite til refleksjon rundt 

profesjonen og barnehagens rolle. Så godt som alle praksislærerne som deltok i undersøkelsen 

hadde veiledningskompetanse, så mangel på slik mer formell kompetanse er ikke forklaringen 

her. Det er derfor satt opp som ønske at det gjennomføres egne kursdager for praksislærere med 

mer faglig innhold. Den nye BLU-planen er fortsatt litt fjern for mange praksislærere, og det er 

også behov for faglig påfyll ut over dette, for slik å fremme et breiere faglig fokus i veiledningen i 

praksis.   
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4 Kompetanse 

4.1 Status 

Undervisningspersonalets kompetanseutvikling gjenspeiler seg delvis i formelle kategorier i 

form av førstekompetanse og endret stillingskategori. Tabellen viser antall årsverk i de ulike 

stillingskategoriene de senere: 

Tabell 1 - Kilde: DRAS  

 15.08.16    15.8.15    1.5.15 1.5.14 1.5.13 1.5.12 1.5.11 

Professorer 8,4 6,5 5,6 5,9 3,5 3,8 1,2 

Dosenter 0,8 0,8 0,8 1 1 1 1 

Førsteamanuenser 20,0 22,0 19,6 15 14,8 11,9 11 

Førstelektorer 16,3 16,0 14,8 10,4 11,6 10,4 7 

Stipendiater 1,8 1,9 1 1 1 0 0 

Høgskolelektorer 49,5 45,0 44,5 52,9 55,6 54,8 56,1 

Høgskolelærere 0,0 0,0 1,5 2,9 0,2 0,7 0 

Sum 96,9 92,2 87,8 89,1 87,7 82,6 76,3 

        

Førstestillinger 45,5 45,3 40,8 32,3 30,9 27,1 20,2 

Andel 

førstestillinger 

 

46,9 % 49,1 % 46,5 % 36,3 % 35,2 % 32,8 % 26,5 % 

 

Tabellen viser at andelen førstestillinger øker gradvis for hvert år, samtidig som det totale antall 

faglige stillinger også øker. Behovet for utvidelse av professorkompetanse har sammenheng med 

igangsettingen av det nye masterprogrammet i barnehageledelse.  

 

Tabell 2 - Kilde: DBH 

  2012 2013 2014 2015 

Antall publikasjonspoeng 35,5 62,4 38,5 63,7 

Tabellen over viser publiseringspoengene DMMH har fått de senere år. Publiseringspoengene 

beregnes på grunnlag av ansattes publisering av vitenskapelige artikler o.l. Variasjonen i tallene 

henger sammen med at noen publikasjoner gir langt flere poeng enn andre, og at ulike 

publiseringskanaler også gi ulik uttelling. Slikt publiseringsarbeid går over veldig lang tid, så 

svingningene i poeng gjenspeiler ikke en tilsvarende variasjon i FoU- virksomheten ved DMMH. 

Et gjennomsnitt på ca 50 poeng er relativt høyt for en institusjon som DMMH, sett i forhold til 

antall vitenskapelig ansatte og den andelen FoU de ansatte har. 

Også på undervisningsområdet satses det på kompetanseheving, og da særlig i form av ansattes 

deltakelse på studiet universitets- og høgskolepedagogikk. I 2015/16 har 11 av DMMHs 

faglærere tatt dette studiet. Fra studieåret 2013/14 og fram til nå har totalt 33 faglærere ved 

DMMH gjennomført dette studiet, og 11 nye er påmeldt for studieåret 2016/17. 
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4.2 God kvalitet 

Både UH-ped-kurset og praksisstipendiene som er omtalt i kap 2.2, anses å ha stor betydning for 

den enkeltes kompetanseutvikling, og gir økt kvalitet i både undervisning og FoU-arbeid.  

4.3 Forbedringsbehov 

De administrative oppgavene som er tillagt de vitenskapelige stillingene, og da særlig de 

emneansvarlige, er ikke så tydelig definert i våre interne retningslinjer, noe som kom fram i 

undervisningsrapportene vår 2015. For å imøtekomme behovet for en viss opplæring og 

avklaring av forventninger til rollen, ble det vedtatt et tiltak om et eget møte for emneansvarlige 

ved oppstarten av nytt studieår. Dette blir gjennomført fra høsten 2016. Det er også utarbeidet 

et tydeligere mandat for programrådene for de enkelte studieprogram. Disse rådene består av 

alle emneansvarlige, og skal ha to møter pr semester. Dette vil kunne bidra til en bedre 

oppfølging av de emneansvarlige. 

 

5 Studentinnsats 

5.1 Status 

5.1.1 Læringsutbytte og egeninnsats (hentet fra Studiebarometeret 2014) 

 

Studiebarometeret er en landsomfattende undersøkelse som blir gjennomført blant alle 

studenter, og i BLU-studiet i er det 2. årsstudenter som deltar.  

 

Tabell 3 – Tilfredshet med eget læringsutbytte. Skala fra 1 til 5, der 5 er best, 

Utdanning 2015 Læringsutbytte 2014 Læringsutbytte 
2013/FLU 

BLU HO 3,6 3,7 3,7 

BLU KF 3,9 3,7 3,8 (FLUEL) 

BLU MF 3,7 3,8 3,7 (FLUIL) 

BLU NF 3,5 3,6 3,6 (FLUNF) 

BLU deltid 4,0 4,0 4,1 (FLUIK) 

Oversikten for studentenes læringsutbytte fra de tre ulike år, viser en liten tilbakegang fra 

tidligere år til i år. Kun KF-klassen kommer bedre ut i år enn tidligere.  

 

Tabell 4 – Undervisning. Skala fra 1 til 5, der 5 er best. 

Utdanning 2015 Undervisning 2014 Undervisning 2013 
/FLU 

BLU HO 3,3 3,3 3,4 
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BLU KF 3,5 3,1 3,4 

BLU MF 3,3 3,6 3,1 

BLU NF 3,5 3,8 3,5 

BLU deltid 3,7 3,1 3,8 

Også når det gjelder studentenes vurdering av undervisningen er det delvis en liten tilbakegang 

å spore, med unntak at KF-klassen og deltid som går litt fram. 

 

Tabell 5 - Tid brukt på studiene, organisert og egeninnsats 2015.  

(Tallene i parentes viser tilsvarende resultat i fjorårets undersøkelse) 

 Ved DMM Gjennomsnitt av alle 
førskolelærerutdanninger 

Utdanning Organisert av inst. Egen innsats Organisert av inst. Egen innsats 

BLU HO 19,2 (19,1) 10,6 (11,0) 21,5 (20,1) 11,6 (10,9) 

BLU KF 30,6 (23,4) 14,1 (11,1) 

BLU MF 19,9 (32,3) 10,6 (12,0) 

BLU NF 23,5 (15,9) 10,7 (8,0) 

BLU deltid 18,6 (12,1) 12,3 (5,8) * * 

* kan ikke sammenlignes pga deltidsstudier. 

Studentenes tidsbruk på studiet i år og i fjor har hatt noe ulik utvikling på de forskjellige 

studieprogrammene. Deltakelse i organisert studieopplegg på BLUHO er uendret, i KF og NF viser 

tallene en økning, mens på MF er det gått tilbake. Antall timer pr uke varierer fra ca 20 til 30 timer. 

Studentenes egeninnsats utenom det som er organisert av institusjonen har gått noe opp i alle 

studieprogram unntatt BLUHO. Men det er på KF-studiet at antall timer til studiet er størst, med 14 

timer egeninnsats og 30 timer organisert opplegg pr uke. På de øvrige studiene er innsatsen hhv ca 

20 + 10 timer, altså ca 10 timer mindre pr uke. Tallene for deltid er vanskelig å tolke, da de kun har 6 

uker med undervisning pr år.  

 

5.1.2 Karakternivå og studiepoengproduksjon i studiet (tall fra DBH) 

Tabell 6 – Karakterfordeling på studentenes eksamensbesvarelser 

år 

A B C D E F Total 

Prosent 
totalt 

Prosent 
totalt 

Prosent 
totalt 

Prosent 
totalt 

Prosent 
totalt 

Prosent 
totalt 

Antall 
totalt 

2013 8,8 25,7 37,5 17,6 5,2 5,2 4456 

2014 8,7 26,1 37,2 18,4 5,3 4,3 3485 

2015 8,1 25,7 35,8 18,5 6,0 5,8 3120 

Karakterfordelingen de tre siste årene har vært veldig stabil, men den lille endringen som er, går i 

retning av flere resultat på nedre del av skalaen, fra D-F, inklusiv flere stryk, og færre resultat på øvre 

del av skalaen, fra A-C. 
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Det totale antall karakterer har også gått markert ned de to siste årene, med over 1336 færre 

karakterer i år enn i 2013. Dette har sammenheng med innføringen av BLU, med de store emnene 

det er lagt opp til der (Kunnskapsområder). 

 

Tabell 7- Studiepoengproduksjon 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

For DMMH totalt  

Andel studenter som gjennomførte på 
normert tid 

Ikke data 53,1 48,3 60,1 58,74 
 

57,86 

Strykprosent (menn) 3,2 (6,8) 3,3 
(4,5) 

5,3 
(9,3) 

4,9 (9,5) 4,5 (7,5) 5,4 
(9,5) 

Nye studiepoeng pr student per år 50,0 44,9 42,5 46,3 43,2 45,19 

Antall studenter pr UFF-årsverk 15,0 14,4 13,1 13,2 13,8 13,6 

Antall studiepoeng pr faglig årsverk  748,4   597,2 593,5 

Spesielt for bachelor barnehagelærerutdanningen  

Søknadstall (menn) 1.892 
(355) 

1.786 
(327) 

1.935 
(439) 

1.718 
(357) 

1.698 1900 
(370) 

Opptakstall 341 303 356 358 316 392 

Antall førstevalgssøkere pr studieplass 1,30 1,36 1,32 0,94 1,05 1,28 

Antall kvalifiserte førstevalgssøkere pr 
studieplass 

1,09 1,14 1,06 0,81 0,89 1,07 

Karaktersnitt førstevalgssøkere (kun 
karakterpoeng) 

36,8 36,7 36,5 36,03 35,05 36,5 

Karaktersnitt møtt (kun karakterpoeng) 37,3 37,2 36,5 35,78 35,85 36,4 

 

I tabell 7 er via at kun 57,8 % av våre studenter fullfører på normert tid. Dette er en situasjon vi 

har hatt over lang tid, og det er vanskelig å se for seg egnede tiltak som kan motvirke frafallet, da 

vi heller ikke får informasjon om hvorfor den enkelte slutter. Frafallet har vært satt i 

sammenheng med de store emnene i 1.studieår av BLUHO og BLUDEL (27 og 33 stp), da dette 

førte til at studenter med ett manglende arbeidskrav pr emne, fikk 0 stp. Dermed fikk ikke 

studenten gå videre i studiet, men måtte gå 1. studieår om igjen. Så oppdelingen av disse emnene 

i inneværende studieår (2016-17), kan ha positiv effekt også på frafallsstatistikken fram i tid. Vi 

ser også at mange av studentene som slutter tidlig i studiet, gjør det fordi de finner ut at de ikke 

ønsker å bli barnehagelærere, noe de ser først etter å ha begynt i studiet, og kanskje også vært i 

praksis. 

Strykprosenten har gått litt opp, og særlig gjelder det for mannlige studenter. Vi ser at disse har 

en betydelig større strykprosent enn gjennomsnittet forøvrig (Se tall i parentes).  

Tallene viser også at søkertallet går rette veien etter et dårlig år i 2013, og at karaktergrunnlaget 

ved opptak er tilbake på tilsvarende nivå som før 2013. 
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5.2 Forbedringsbehov 

Det er fortsatt behov for å arbeide for at flere studenter får gjennomført studiet og oppnår 

bachelor grad, der det er faglig grunnlag for det.  

Mange studenter slutter tidlig i studiet da de finner ut at de ikke ønsker å bli barnehagelærer 

likevel. En tydeligere informasjon i rekrutteringsarbeidet har vært diskutert som en mulig faktor 

for å få mer motiverte studenter. Rekrutteringsmateriellet må få tydeligere fram hva studiet og 

yrket handler om.  

 

6 Læringsmiljø 

6.1 Status 

Som en del av kvalitetssikringen inngår muligheten til å komme med spontane innspill. Dette er 

en rapporteringsform som har vært mye brukt av studenter det siste året, men fortsatt kan 

informasjon om muligheten for en slik form for rapportering bli bedre kjent.  

Ett av de spontane innspillene kom fra lærerhold, og handla om problemer med IT-utstyret i det 

største auditoriet i AV-hus. Problemet ble forsøkt undersøkt, og forklaringen synes å henge 

sammen med ujevn nett-tilgang. 

6.2 God kvalitet 

Utvidelsen av bygningsmassen har gitt betydelig bedring i tilgangen på både undervisningsrom 

og kontor. Dette har blant annet gjort arbeidet med timeplanlegging mye enklere. Studentene 

har nå fått mange flere grupperom, samt et eget lokale til studentdrevet aktivitet. 

6.3 Forbedringsbehov 

Studentenes deltakelse i undersøkelsene som kjøres, er lavere enn ønskelig. For å bedre dette 

ble rulleringsplanen for sykliske undersøkelser endret slik at et større antall klasser skulle delta 

i en og samme undersøkelse. Det fører til lengre tidsintervall mellom undersøkelsene i et 

konkret emne, men målet var å få større datagrunnlag og dermed bedre beslutningsgrunnlag for 

tiltak knytta til undersøkelsene. Et annet tiltak for å øke svarprosenten går på informasjon til de 

berørte klassene i form av personlig møte med studentene i klasserommet. Til tross for slike 

tiltak er det fortsatt vanskelig å få studentene til å delta, så det jobbes videre med tiltak og 

rutiner for dette.  

Sammensetning av lærerteam er fortsatt et forbedringsområde. Betydningen av å etablere små 

og faste team er tydelig, for eksempel ut fra den erfaringen vi har på BLU-profilene, der dette har 

vært praktisert lenge. Fagmiljøets kompetanse må i tillegg utnyttes effektivt, slik at 

enkeltlæreres spesialkompetanse kommer til nytte for flest mulig studenter.  

Ett av de spontane innspillene fra studenter har pekt på et problem knytta til manglende 

ensartet utforming av de ulike itslearning-rommene for studenter. Dette har vært et kjent 



DMMH Kvalitetssikringssystem  

Sist lagret: 21.11.2016 10:41 

C:\Docserver\58029389-2bc7-45af-8887-49678f33f323\Working\1232973a-8554-40b6-813e-
96166e43e3f0\217136_1_0.DOCX 

15 
problem lenge, da studiestrukturen med en blanding av både emner og klasser gjør det 

vanskelig å lage en god informasjonsflyt. Dessuten har ikke faglærerne hatt definerte 

retningslinjer for utformingen av sin studentkontakt på itslearning, noe det nå er vedtatt å jobbe 

fram. Ved studiestart 2016 ble faglærerne invitert til et eget møte med dataansvarlig på 

området, der forslag til en mer enhetlig praksis ble presentert. Studentene har også påpekt at 

det ikke er enhetlig informasjon som gis ulike steder, slik som timeplan, presiseringsinstrukser 

og itslearning. (jfr Emneundersøkelsen i KKK)  
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7 Status på tidligere tiltak 2015-16 

Basert på arbeidet med studiekvalitet studieåret 2014-15. Revidert 21.6.2016. De tiltak som ikke 

er gjennomført (tiltak 2B) er overført ny oppfølgingsliste for 2016-17. 

Nr Tiltak Kapittel i 
Årsrappor
t 14-15  
(13-14)  

Ansvar Anmerkning * Frist Oppfølging 

1 Kvalitets-indikatorene 
må oppdateres og 
justeres 

(8.1) KSO Formuleres slik at de gir 
konkrete føringer på hva 
som undersøkes og 
hvordan 

 Vedtatt i KSO 
møtet 3.12.15  
OK 

2 Forståelsen av 
begrepene  
A. "tverrfaglighet",  
B. "pedagogikkfaget"  
i BLU må avklares. 
C. Forenkling av BLU 

(8.2) A. Utgår 
B. Studie-
program-leder 
Jon/ KO-ansv.  
BULL Mona F.  
C. Ledelsen 

Sak ledergruppa vedr bl.a. 
forenkling /videre 
utvikling av BLU. 
Evt legge føring i 
revisjonsarbeidet. 

 
A. Utgår 
 
B.31.au
g -16 

A. Ikke 
relevant.  
B. Er iverksatt 
ved 
diskusjoner 
rundt 
rolleavklaring
er i ped-
seksjonen. 
C. Konklusjon 
trukket i 
møter i 
studieprogra
mledermøter 
OK 

3 Store emner på 30 stp 
bør vurderes oppdelt i 
to mindre emner ved 
neste 
studieplanrevisjon. 

(8.2) Studie-program-
ledere og SA 

Jfr. Strategisk råd, sak 
1/15 og ledermøtet 
1.10.15. BULL og KKK 
deles opp i to enheter à 
15 stp 

1.desem
ber2015 
 

Beslutning 
fattet av 
rektor 
OK 
 

4 Studentenes 
arbeidsbelastning i 
studiet må være i tråd 
med studiets 
omfang/stp. 
Ant/utforming av AK 
må sikre studentenes 
læringsinnsats. 

(8.2) Studieprogram-
ledere 

Sak vedr forenkling 
/videre utvikling av BLU. 
 
Ledelsen kan evt legge 
inn føring i 
revisjonsarbeidet. 
 

1.febr 
2016 

Oppfylt via 
revisjon av 
studieplaner.  
OK  

5  Praksislærere må 
tilegne seg nødvendig 
veilednings-
kompetanse 

(8.3) Rektor /praksis-
kontoret 

Nedfelt i ny Avtale om 
praksisopplæring BLU 

1.sept.2
015 

OK. 
Tiltaksplan 
veilednings-
kompetanse 
behandlet. 

6 
 

Intern-
kommunikasjonen må 
bedres og forenkles 

(8.5) Rektor  Sammenheng med BLU.  
Se pkt 2 og 4.  
Jfr også ANOP. 

1.august 
2016. 

OK 

7 Det må etablereres 
tydeligere rolle- og 
myndighets-avklaring 
for de vit.sk. stillingene. 

(8.5) Rektor  ANOP under revidering 
og forbedring.  
Avklaringene ikke god 
nok.  

1.august 
2016. 

OK  

8 Praksisunder-søkelsen 
må forberedes i god tid 

8.1 KSO Mål om høy svarprosent 
fra alle parter 

1.desem
ber 

Praksisunders
økelsen 
2015/2016 
gjennomført  
OK 
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Nr Tiltak Kapittel i 

Årsrappor
t 14-15  
(13-14)  

Ansvar Anmerkning * Frist Oppfølging 

9 Kvaliteten på 
eksamensarbeidet må 
sikres (mht. 
gjennomføring, 
kvalitetssikre 
eks.oppgaver, 
sensorveiledn ) 

8.2 Eksamens-
kontoret/ klasse-
styrere/ emne-
ansvarlige 

 
Ansvar og myndighet iht. 
ANOP 
 

Fortløpe
nde 

Iverksatt 

10 Læringsutbyttene må 
bli mer presise og stå i 
samsvar med tema i 
undervisningen 

8.2 Program-ledere/ 
emne-ansvarlige  

Sak vedr forenkling 
/videre utvikling av BLU. 
 

1.februa
r 2016 

Utført 
 

11 Informasjons- 
utvekslingen mellom 
DMMH og 
praksisbarnehagen må 
bedres 

8.3 Praksis- 
kontoret 

Praksislærerne må nås.  Fortløpe
nde 

OK.  
 

12 Fagmiljøets samlede 
kompetanse må 
utnyttes effektivt og 
balanseres mot stabile 
klasseteam. 

8.6 Prorektor for 
bhglærer 
utdanning 

Jfr prosessen vedr 
forenkling av BLU (se pkt 
2,4 og 6) 

Kontinu
erlig 

Ok  

13 Fagressursen/ atimer 
pr.stp, må ikke bli 
salderingspost i 
budsjettet. Bør økes, 
og/eller omorganiseres 
slik at studentene får 
mer undervisning og 
veiledning 

8.6 Rektor  Sak i budsjettarbeidet og i 
forbindelse med 
forenkling BLU. 
Revidere ANOP, 
ressursmodellen  
 
 

1.august 
2016. 

KSO har 
mottatt en 
statusrapport
/orientering i 
svarmail fra 
rektor, datert 
10.nov 2015.  
OK. 
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18 8 Oppfølging av tiltak i 2016-17. 

Basert på arbeidet med studiekvalitet studieåret 2015-16 (pr 24.6.2016). 

Oppfølgingslista tar utgangspunkt i undersøkelser som er gjennomført og spontane innspill som 

er mottatt siste studieår.  Tiltak fra forutgående studieår som ikke er gjennomført, er overført 

hit, så lista fungerer som en oversikt for saker/tiltak som må følges opp av KSO.  

Undersøkelse Tiltak  Ansvar Tilbakemeld
ing til KSO  

Frist Oppfølg-
ing KSO 

Tiltak 
overført fra 
studieåret 
2015-16 

Pedagogikkfaget i BLU må avklares Studieprogramleder 
Jon/KO-ansvarlig BULL 
Mona Frønes 

 
 
 
 

31.au
gust 
2016 

JA 

Praksis-
undersøkelse 
3NF 

Styrke praksislærernes faglige 
kompetanse i form av (dags-)seminar 
ved DMMH under praksisperioden. Det 
kan inngå i praksislæreroppdraget. 
(Klassevise seminar for 2. og 3. 
studieår)  
 
Styrerundersøkelsen må omformuleres 
for å tydeliggjøre styrers ansvar og 
oppgaver 

Prorektor for BLU 
 
 
 
 
 
 
KS sekretariatet 

Oppfølging 
av tiltak 
 

Våren 
2017 

JA: 
undersøke 
om 
tiltaket 
følges opp 
  
 
 
Ingen   
 
JA: sende 
godkjent 
rapport til 
styrere, 
praksis-
lærere og 
praksis-
veiledere 

Emne-
undersøkelse 
LSU i 3YNG 

Det bør jobbes konkret og aktivt med 
nyskaping av undervisningsformen i de 
mer krevende tematikkene i emnet 
LSU, da særlig innen samfunnsfaglige 
områder.  
 
Pensum i LSU bør revurderes mht 
hvordan det henger sammen med 
læringsutbyttene. Og alle «lubber» må 
ha relevant pensum.  
 
 
Faglig innhold i emnet LSU må 
samkjøres bedre, både mellom fag 
innenfor emnet, og mellom emner 
tidligere i studiet (SRLE), for slik å 
definere LSU-stoffet bedre, og utvide 
det samfunnsfaglige stoffet fra ett 
studieår til neste, og unngå å gjenta 
gjennomgått stoff flere ganger og av 
ulike lærere. 

Alle emneansvarlig for 
LSU (alle 
studieprogram). 
(Overordna ansvar: 
prorektor BLU) 
 
 
Emneansvarlig BHLSU 
 
 
 
Studieprogramleder og 
programråd BLUHO, og 
emneansvarlig BHLSU. 
 

Møter med 
emneansvar
lig og 
aktuelle 
lærere er 
gjennomfør
t og 
tiltakene 
diskutert. 

 JA: Følges 
opp med 
å se alt i 
sammenh
eng med 
lærer-
rapport 
LSU 

Emne-
undersøkelse 
KKK BLUHO 

Emneansvarlig for BHKKK merker seg 
resultatet og formidler det til 

Emneansvarlig BHKKK 
 
 
 

Ingen  
 
 
 

 
 
 
 

Ingen  
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19 
Undersøkelse Tiltak  Ansvar Tilbakemeld

ing til KSO  
Frist Oppfølg-

ing KSO 

lærerteamet. 

 
Fagansvarlig for k&h (evt 
seksjonsleder) sørger for samordnet 
informasjon om fagets bidrag i emnet, 
slik at innhold og form, samt prosess 
for arbeidskrav og eksamensmapper, 
fastsettes og synliggjøres i 
presiseringsinstruksen for emnet, og i 
annen informasjon som er felles for 
alle parallelle klasser. 

 
KSO oppfordrer til at problematikk 
knyttet til studentenes manglende 
kjennskap til læringsutbyttene i ulike 
emner, og ikke bare den manglende 
kjennskap som er avdekket i denne 
emneundersøkelsen, blir gjenstand for 
diskusjon i fagmiljøene. Hensikten er 
todelt: Det må sikres at studentene får 
nødvendig kjennskap til 
læringsutbyttebeskrivelsene. Ingen 
læringsutbyttebeskrivelser må falle 
mellom stoler pga. at de ulike 
fagseksjonene ikke har klarhet i hvem 
av lærerne / seksjonene som skal 
ivareta ansvaret for undervisningen 
som skal bidra til oppnåelse av en eller 
flere læringsutbyttebeskrivelser. 

Seksjonsleder Kunst & 
Håndverk og 
emneansvarlig BHKKK 
 
 
 
 
 
 
 
Prorektor for BLU 
formidler dette i den 
faglige linja via 
studieprogramledermøt
et og har det 
overordnede faglige 
ansvaret for at 
diskusjonen tas i de 
rette fora og da særlig 
på emnenivå ledet av 
emneansvarlig. 

 
Kortfattet 
rapport på 
hva som blir 
gjort med 
tiltaket 
 
 
 
 
 
Ingen  

 
1.10.1
6 

 
JA  
 
 
 
 
 
 
 
JA: sørge 
for at 
dette blir 
sentralt i 
senere 
under-
søkelser 

Praksis-
undersøkelse 
2NF, 2KF, 
2MF og 2DEL 

    JA: sende 
godkjent 
rapport til 
styrere, 
praksis-
lærere og 
praksis-
veiledere 
 

Lærerrapport 
LSU 

    Ja: 
sammen-
fatte 
resultat 
med 
emneund
ersøkelse i 
LSU 3YNG 

Spontant 
innspill: 
arbeidskrav 
STM 

På lengre sikt – fra studieåret 2016-17. 

Det settes av 8 delingstimer til STM 
(2.studieår) for å styrke arbeidskrav S-
NO1. 
Arbeidskravet er et viktig 
kompetansekrav i 
barnehagelærerutdanningen.  
I revideringsarbeidet framover, vil det 
bli satt et spesielt fokus på den 
tverrfaglige sammenhengen mellom 

Seksjonsleder norsk   JA: sjekke 
om 
hvordan 
arbeids-
kravet 
styrkes 
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20 
Undersøkelse Tiltak  Ansvar Tilbakemeld

ing til KSO  
Frist Oppfølg-

ing KSO 

kunnskapsområdene, også på tvers av 
trinn. 
Dette har spesielt betydning for S-NO1, 
i og med at oppstarten av dette 
arbeidskravet ligger i BULL 1.trinn.  
 

Spontant 
innspill: 
skrivedager 
etter praksis 

KSO ønsker at praksisansvarlig Brit 
løfter saken inn i 
studieprogramledermøtet for en 
diskusjon om eventuelle føringer som 
vil gi lik praktisering for alle studenter.  

 

Leder for praksis   JA: etter-
spørre 
hvordan 
saken er 
blitt 
behandlet 

Spontant 
innspill: It`s 
Learning 

KS sekretariatet foreslår derfor at det 
avsettes noe felles tid på 
planleggingsdagene til mer 
felles/ensartet bruk av It`s Learning. 
Hvor noen felles 
retningslinjer/prinsipper blir 
presentert, av Felipe, slik at praksisen 
blant lærerne kan bli mer lik. 
Håper at dette er noe som kan 
gjennomføres på planleggingsdagene i 
august. 

ledelsen  Augus
t 2016 

JA: se om 
tid på 
planleggin
gsdagene 
settes opp 

Spontant 
innspill: 
praksisinstruk
s til 
praksislærere 

Vi erfarer ulik kvalitet på 
sluttvurderingen etter avsluttet praksis. 
Praksiskontoret vil endre malen for 
sluttvurdering fra høsten 2016. Her vil 
de skrive inn en tekst som gjør at 
praksislærer må beskrive studenten 
handlinger for å få svart på om 
studenten har oppnådd 
læringsutbyttet i praksis. 

Praksiskontoret planlegger også et 
møte med styrerne i august/ 
september skal inneholde ansvaret 
med å være praksisbarnehage, 
forventninger og vurdering av 
studenter.  

Leder for praksis   JA: sjekke 
om malen 
for slutt 
vurdering 
endres 
samt om 
møtet 
med 
styrere 
gjennomf
øres i 
aug/sept 
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