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 Innledning 

1.1 Kvalitetsindikatorene som mal for årsrapporten 

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

kvalitetssikringssystem er oppnådd. Disse indikatorene består av 5 kjerneindikatorer med 

underliggende presiseringer i form av delindikatorer, og gjengis her:  

Kvalitetsindikator Materiale Ansvar 

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

1.1 Studieplanene er i tråd med eksterne og interne 

styringsverk og retningslinjer 

Studieplaner, 

emneundersøkelser, 

rapporter fra 

studieprogramledere 

Programleder, 

emneansvarlig 

1.2 Studieplanene viser de faglige og 

profesjonsfaglige krav i studiet. 
Studieplaner 

Programleder, 

emneansvarlig 

1.3 Utformingen av læringsutbytter, arbeidskrav og 

eksamen ivaretar krav til både faglig bredde og 

dybde, sammenheng og nivå i studiet.  

Sensorrapporter, 

emneundersøkelser, 

undervisningsundersøkelsen  

Programleder, 

emneansvarlig, 

faglærer, sensor  

1.4 Det er sammenheng mellom undervisningen og 

studieplanen/emnebeskrivelsene  

Undervisningsundersøkelsen, 

emneundersøkelser, 

Studiebarometeret  

Programleder, 

emneansvarlig 

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

og praksis i studiet og systematisk samarbeid mellom høgskolen og praksisbarnehagene. 

2.1 Arbeidskrav, oppgaver og 

læringsutbyttebeskrivelser i emnet er rettet inn mot 

praksisfeltet eller profesjonsutøvelsen  

Studieplanen, 

praksisundersøkelsen, 

emneundersøkelsen  

Programleder, 

emneansvarlig 

2.2 Praksislærere, studenter og klasseteam er kjent 

med hverandres forventninger og forutsetninger før 

praksis  

Møter med praksisfeltet  

Praksisansvarlig, 

klassestyrer, 

praksisveileder, 

praksislærer  

2.3 Praksisveiledere deltar i vurdering av praksis 

og praksisrapporter  

Praksisrapporter, 

sluttvurdering fra praksis  

Leder for praksis, 

praksisveiledere  

2.4 Samarbeidet med relevante barnehageeiere 

drøftes og videreutvikles etter behov  
Samarbeidsavtaler  

Ledelsen, leder 

for praksis  

2.5 Bacheloroppgaven er forankret i 

profesjonsfaglige problemstillinger  
Emnebeskrivelsen  

Veileder fra 

fordypning og 

pedagogikk  

2.6 Undervisningspersonalet har erfaringer fra 

dagliglivet i barnehagen  
Praksisstipend  

Ledelsen, 

faglærer  

2.7 Det vitenskapelige personalet stimuleres til 

FoU-prosjekter rettet mot praksisfeltet og 

profesjonsutøvelsen  

Særskilt undersøkelse  FoU-leder  
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2.8 Studentene forberedes til overgangen til 

arbeidslivet i barnehagen som faglig dyktige og 

bevisste profesjonsutøvere  

Særskilt undersøkelse  KSO  

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

videreutdanning og FoU-arbeid 

3.1 Ansettelser sikrer relevant kompetanse på 

riktig nivå hos personalet i forhold til 

undervisningsporteføljen  

Løpende vurderinger, DBH  Ledelsen  

3.2 Publikasjoner pr årsverk for faglige stillinger 

viser kvalitet i FoU-arbeid  
FoU-rapporter  FoU-leder  

3.3 Økning i andel av undervisningspersonalet som 

har gjennomført UH-pedagogikk  
Løpende vurderinger  Ledelsen  

3.4 Kompetanseutvikling dekkes gjennom ulike 

stipendordninger og FoU-midler der en kombinerer 

høgskolens behov med den enkeltes ønsker og 

kompetanseprofil  

Særskilte undersøkelser  
Ledelsen,  

FoU-leder  

3.5 Økning i andelen av praksislærere med 

gjennomført studium i veiledning i BLU 
Særskilte undersøkelser  

Praksisleder, 

ledelsen  

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

4.1 Forventet studentinnsats ved fulltidstudium 

skal tilsvare 40 timers arbeidsuke  

Særskilte undersøkelser, 

Studiebarometeret  
SA, KSO  

4.2 Studenter vurderes med hensyn til skikkethet.  Bekymringsmeldinger  Alle  

4.3 60 % av studentene skal ha gjennomført 

studiene på normert tid  
DBH-tall, FS  SA  

4.4 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  

5.1 Utdanningen legger til rette for et engasjerende 

læringsmiljø, og undervisningsmengde og 

undervisningsformer som bidrar til læring  

Særskilte undersøkelser, 

LMU-rapport  

LMU, KSO, 

lærere  

5.2 Lærerne opplever å kunne gjennomføre 

tilfredsstillende undervisning 

Særskilte undersøkelser, 

LMU-rapport  
LMU, KSO  

5.3 Det finnes tilstrekkelige, og lett tilgjengelige, 

ordninger for både studenter og ansatte til å 

rapportere om mangler av enhver art som er viktig 

for studiekvalitet  

«Si fra»-portalen, 

Studentparlamentet, LMU  
Alle  

5.4 Karakternivået gjenspeiler et optimalisert 

læringsmiljø  
DBH-tall, FS  Alle  

5.5 Utdanningen legges opp slik at studenter og 

ansatte deltar i faglige diskusjoner, og studenter 

øves i akademisk tilnærming og arbeidsmetoder 

Sykliske undersøkelser, 

LMU 
Alle  
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1.2 Undersøkelser og kilder 

Denne årsrapporten bygger på resultatene fra følgende undersøkelser gjennomført studieåret 

2018-19: 

Navn Klasse Anvendt i kap. 

Undersøkelser igangsatt av Kvalitetssikringsorganet (KSO) 

Praksisundersøkelse 1. studieår profilene og 
BLUDEL (PRA100) 

 3.2, 3.3, 7.4, 7.5 

Emneundersøkelse BHNHB (Hovedmodellen)  7.2 

Emneundersøkelse fordypninger BLUHO  7.1 

Eksamensundersøkelse   7.6, 7.7, 7.8 

Emneundersøkelse i MKKS4010, 

Kunstfaglig fordypning i mastergradsstudiet 

Barnekultur og kunstpedagogikk 

 7.9 

Spontane innspill (generelt)  6.1 

Andre interne rapporter ved DMMH 

Programlederrapporter 
(studieplanrevisjoner) 

 2.1 

Sensorrapporter og tilsynssensur  2.1, 2.2, 2.3, 7.10 

DRAS  4.1 

FS  5.1 

Eksterne undersøkelser og rapporter 

Studiebarometeret 2019  5.1 

Database for statistikk om høyere utdanning  4.1, 5.1 
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 Studieplanarbeidet 

2.1 Status 

Den årlige justeringen av studieplaner og emneplaner involverer mange ansatte, fra 

emneansvarlige, studieprogramledere, studieadministrasjonen (SA) og prorektorer, der alle har 

hvert sitt ansvarsområde. Programleder skal i følge retningslinjene skrive en årsrapport om sitt 

arbeid med oppfølging av studieprogrammet gjennom året som har gått, både saker som tas opp 

i programråd og andre mer løpende tematikker. Revisjonsarbeidet av studiets emneplaner er en 

sentral del av programleders ansvarsområde. En tydeliggjøring av ansvar når det gjelder 

studiekvalitet i alle ledd har stått i fokus de siste årene, og må fortsatt videreutvikles. I 

studieåret 2019-20 ble arbeidet med 1. årsemnene i nye BLU for heltidsutdanningen fullført og 

klargjort til studiestart. Dette var et stort og omfattende arbeid, der alle fag og seksjoner var 

involvert. Revisjonsarbeidet var lagt opp med flere høringer underveis. Et hovedmål for 

revisjonsarbeidet var å redusere antall emner. Små variasjoner mellom ellers like emner ble tatt 

bort og nye felles emner som inngår i flere studieprogram ble opprettet til erstatning for de 

mange variantene. Eksisterende emneplaner for 2. og 3.studieår på,, BLU heltid vil etter hvert 

fases ut, så i disse emnene ble det ikke gjort endringer, ut over oppdatering av pensum. 

Studieprogramrapportene fra «gamle» BLU handler derfor ikke så mye om endringer i 

emneplaner, men mer om andre sentrale problemstillinger for arbeidet med studiekvalitet. 

Rollen som programleder skal også etter hvert fases ut og erstattes av en studieleder med 

ansvar for alle studieprogram på bachelornivå.  

Med innføring av nye emneplaner i omleggingen til nye BLU vil behovet for tilpasning melde seg, 

slik at studenter som havner i overgangen fra gamle til nye studieplaner ikke blir hindret i sin 

studieprogresjon. Dette arbeidet er allerede i gang. 

I BLUHO har det vært jobbet med sammenhengen mellom emnene i de ulike studieårene. Dette 

med tanke på progresjon og for å fremme bevissthet rundt hvordan emnene ivaretar de 

gjennomgående tema som angis i de nasjonale retningslinjene for BLU. Tema som kan nevnes 

her er mangfold og likeverd, samisk kultur og barn med behov for særskilt omsorg og oppfølging 

samt digital kompetanse og bærekraft. Programråd for BLUHO har også gitt innspill til prorektor 

i arbeidet med endring av praksisperiodenes plassering i studieårene, og sett på hvilke 

konsekvenser dette får for undervisningen i emnene. Av andre viktige saker som programrådet 

engasjerte seg i var utkastet til nytt studiereglement, der det ble foreslått å fjerne obligatorisk 

tilstedeværelse i undervisningen og et forslag om eksamensfrie perioder i studieåret. 

Programlederne vektlegger betydningen av de faglige innspillene som gis i slike høringer da de 

kan peke på viktige hensyn som ikke er ivaretatt i forslagene som lanseres.   

Programlederrapporten for BLUKF går særlig inn på endringer som er utført i 2. studieår, på 

bakgrunn av resultatene fra Studiebarometeret året før. Klasse 2KF skilte seg vesentlig ut fra de 

øvrige klassene ved at studentene viste misnøye med flere sider ved studiet. Dette har blitt tatt 

tak i, i form av endringer både i emneplaner og undervisningsplaner, og da særlig i emnet KKK2. 

Ved å flytte på oppgaver og fjerne et prosjekt har det blitt en bedre fordeling av arbeidsmengden 

gjennom året, både for studenter og ansatte. Prosjektet som ble tatt ut var et svært godt prosjekt 

med stort faglig utbytte for studentene, men det ble dessverre drevet mye på dugnad fra 
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faglærerne, fordi ressurser avsatt til dette var for knappe. Endringene skapte mer rom for alle 

parter, og har fungert godt, selv om prosjektet fortsatt savnes. I Studiebarometeret og i 

evalueringer av studieåret gjort på emnenivå ser vi at både studenter og faglærere mener 

endringene har hatt god virkning. Arbeidsoppgavene er mer jevnt fordelt ut over året, og 

ressursfordelingen er overkommelig for faglærerne. Av saker som har vært behandlet i 

programråd for KF, er det særlig forslaget om fjerning av tilstedeværelseskravet i 

Studiereglementet samt forslaget om publisering av dato for 2. gangs innlevering av arbeidskrav, 

som har vært viktig å uttale seg om. Begge forslagene møtte motstand i programråd.  

Emnet KKK ble særlig hardt rammet av tiltakene knyttet til korona, i og med at praktiske 

eksamener ikke kunne gjennomføres på vanlig måte. Omlegging til digitale eksamener resulterte 

i en sammenslåing av flere fageksamener til et samlet produkt for musikk, drama, kunst og 

håndverk. Dette viste seg å fungere godt. 

Arbeidet i programrådet for flerkulturell forståelse, BLUMF, bærer preg av at emneplanene fases 

ut. Ettersom profiltilknytningen i nye BLU ikke lengre skal vises i andre emner enn i SRLE og 

fordypningen, blir det mindre fokus på fagutvikling på tvers av emner innenfor den enkelte 

profil. Fremdeles vil det bli behov for å finne gode temaperioder hvor flere emner bidrar med 

sine perspektiv. Arbeidsområdet for programleder blir i overgangsfasen preget av mer 

administrative oppgaver som å påse at arbeidskravene er jevnt fordelt samt at ressursarkene og 

timeplanen stemmer overens. Neste års planlegging av 2. og 3. klasse gjøres dels i programråd, 

dels på klasseteamnivå. Programleder rapporterer også at opplegg på tvers av klasser og årskull 

ikke fungerer særlig godt, særlig på grunn av manglende deltakelse fra faglærerne og dermed 

lite utbytte av ressursbruken.  

Programleder for BLUNF påpeker at emneplanene ikke er inndelt i de tre kategoriene kunnskap, 

ferdighet og generell kompetanse, men denne tredelingen er gjennomført i det overordnede 

læringsutbyttet for utdanningen. Slik er det også gjort i de øvrige studieplanene for BLU. I 

arbeidet med revisjon av emneplaner for nye BLU vil denne tredelingen bli innført også for 

emneplanene her. Heller ikke BLUNF har gjort endringer av emneplaner nå, men tar det som en 

del av den store BLU-revisjonen. Det blir likevel arbeidet med kvalitetsutvikling, for eksempel i 

form justert organisering av undervisning og fordeling av ressurser i emnene.  

Programleder viser også til tilbakemeldingene fra tilsynssensuren, som i år var gjennomført i 

emnet NHB. Ordningen med slik ekstern evaluering vurderes som verdifull og viktig. For 

eksempel følger BLUNF opp en konkret tilbakemelding om at alt pensum var på norsk, med å 

innføre en rapport om natur og helse skrevet på engelsk.  

Studentengasjementet i 2. studieår er lavere enn i 1. studieår, noe en ser hvert år. Dette 

studieåret er mer teoritungt enn det første, noe som innebærer en markant endring i 

arbeidsmåter og fokus i studiet. Programleder peker også på utfordringer knyttet til flerfaglige 

arbeidskrav i 2. årsemner, og at flere faglærere gir tilbakemelding på det samme arbeidskravet. 

3. studieår fungerer godt, men det kan være behov for å se på endringer i fordypningsplanen. 

Her er det bl.a. ønskelig å gå mer i dybden på enkelte tema, og dermed styrke studentenes 

læringsutbytte. 

I deltidsstudiet BLUDEL har det, i påvente av en større revisjon i fortsettelse av 

heltidsutdanningens revisjonsarbeid, ikke vært gjennomført noen endringer i emneplanene det 
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siste året. Revisjon av deltid er satt på vent for å høste erfaringer fra heltid, men også for å unngå 

den belastningen slike store endringsprosesser medfører samtidig med de ekstraordinære 

hensyn som koronatiltakene medfører. Delvis på grunn av slike pålagte tiltak har lærerne 

utforsket nye og flere muligheter for digitalisering og bruk av IKT-støttet undervisning. 

Programleder ser at bedre og hyppigere kontakt med deltidsstudentene kan oppnås gjennom 

mer systematisert digital undervisning og reorganisering av samlingene. Arbeid med pensum i 

forbindelse med overgangen til pensumlistesystemet Leganto ble en tidkrevende, men også 

nyttig prosess da det synliggjorde områder som det måtte tas tak i.  

Deltidsstudiet ABLU har kun hatt to studentkull, og våren 2020 var siste kull ferdig med sitt 

fjerde og siste studieår. Programleder rapporterer om at revisjonsarbeidet gjennom året har 

begrenset seg til formuleringer av arbeidskrav og studiegruppeoppgaver, og til arbeidsformer på 

studiesamlingene i barnehagene, på bakgrunn av fjorårets erfaringer. I tillegg ble det laget et 

mer helhetlig opplegg med tanke på ABLU-studentenes tilgang til fellesundervisning knyttet til 

bacheloroppgaven, med noen tilpasninger i oppfølgingen på klassenivå. Ellers har vårhalvåret 

vært preget av covid- 19, og i den sammenheng måtte det gjøres en god del praktisk 

tilrettelegging. ABLU-studentene var imidlertid allerede fortrolige med nettbasert undervisning 

og veiledning, så tilpasningene i forbindelse med covid-19 ble ikke så store her. ABLU sine 

erfaringer med digital undervisning og veiledning har vært verdifulle for videreføring av 

tilsvarende opplegg også på andre studieprogram. Et eksempel er tilgang til 

fellesundervisningen i bacheloroppgaveemnet, noe også andre deltidsutdanninger kan nyte godt 

av ved hjelp av nettbaserte løsninger.  

Deltidsutdanningen med vekt på ledelse, BLULED, startet opp i Kristiansund høsten 2019. 

Studieplanen for dette programmet er en egen variant av det som senere ble til nye BLU for 

heltidsutdanningene på campus. Etter en gjennomgang av 1. studieår ble det gjort noen få 

endringer i emnene, blant annet med en ekstra eksamen i BULL og tilpassing av arbeidskrav i 

NHB. Også BLULED benytter mye nettbasert undervisning, og opplever at dette fungerer greit. 

Emneplaner for 2. studieår ble utarbeidet og klargjort i løpet av studieåret. 

Masterprogrammene har hatt en muntlig gjennomgang og rapportering av arbeid med 

studiekvaliteten sammen med prorektor for master. I studieåret 2019-2020 har tre av fire 

program jobbet fram en omlegging av avsluttende eksamen. Muntlig høring er her erstattet med 

et sluttseminar hvor en ekstern leser gir tilbakemelding på produktet. Tanken er at studentene 

kan øke kvaliteten på oppgaven sin ved å bearbeide oppgaven etter seminaret. Ordningen vil 

prøves ut våren 2021. Det har også foregått et videre arbeid for å få til et felles tilbud på 

vitenskapsteori, hvor tre program nå samarbeider. Det jobbes kontinuerlig med å justere 

pensum, læringsformer og- aktiviteter for å opprettholde og videreutvikle kvaliteten i 

masterprogrammene våre. Gjennomføringsgrad i de ulike programmene, og grep som kan tas 

der, diskuteres jevnlig. Det forberedes nå en studentundersøkelse om forsinkelse og frafall på 

master for å få mer informasjon før tiltak treffes. 

 

Tilsynssensur 

Høsten 2019 hadde vi tilsynssensur i NHB fra eksamener i emnet våren 2019. Også i år ser vi 

verdien av å ha en ekstern sensor som stiller faglige krav og vurderer våre ordninger med et 
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kritisk blikk. Også i år var tilbakemeldingene grundige og konkrete, med inngående vurderinger 

av læringsutbyttebeskrivelser, arbeidskrav og eksamensordninger i emnet. Emnet anses å ha 

faglige krav som er tilpasset profesjonsutdanningen, med vurderingsordninger som også i 

hovedsak er tilpasset dette. Emnet integrerer fagspesifikke, fagdidaktiske og pedagogiske krav 

på en god måte. Studentene blir prøvd i både kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, 

med en god blanding av individuelt arbeid og arbeid i gruppe, som er fordelt på både praktisk, 

skriftlig og muntlig framstilling.  

I en tilsynssensur går ofte mange av tilbakemeldingen på det som anses som 

forbedringsområder, da dette er en sentral del av et slikt tilsyn. Noe av tilbakemeldingen i år 

gikk for eksempel på de to arbeidskravene Arbeidsbok med herbarium og Vinterkurs, som begge 

er knyttet til temaet Barns opplevelser og læring i naturen. En sensor påpeker her at innhold og 

vurderingskriterier for oppgavene ikke knyttes til barns naturopplevelse, men har fokus på 

kunnskap og/eller at studenten har deltatt i oppgaven. Dette kan ifølge sensor være en 

forklaring på hvorfor studentenes eksamensbesvarelser mangler drøfting av hva 

naturopplevelser innebærer for barn. En annen sensor kommenterer at et læringsutbytte som 

omhandler planlegging og gjennomføring av turer, mangler krav om vurdering og refleksjon. Det 

ser ut til at vurderinger på de ulike læringsutbytte-beskrivelsene er noe ujevn, da enkelte 

arbeidskrav og/eller eksamen vurderer de samme utbyttene, mens andre læringsutbytter i liten 

grad inngår i noen form for vurdering. Det gjelder for eksempel evne til å forholde seg til ulike 

kulturer, deriblant samisk kultur, å legge til rette for barn med særskilte behov, helsefremmende 

arbeid og måltider samt sosial kompetanse og foreldresamarbeid. Tilsynssensoren mener 

pensum virker relevant, men etterspør pensum om samisk kultur, og påpeker at alt pensum er 

på norsk. Sensorveiledningen for emnet omtales som ryddig og grundig, med både helhetlige og 

mer spesielle vurderingskriterier, og det er for det meste samsvar mellom karakterer satt av 

intern sensor og tilsynssensor. 

Tilbakemeldingene fra tilsynssensor går direkte til emneansvarlige og studieprogramleder, og 

følges opp av disse. 

2.2 God kvalitet 

En av målestokkene for kvalitet i studiet er sensorrapportene, og disse viser også i år at det 

gjøres mye godt faglig arbeid. Det faglige nivået i emnene og eksamensoppgavene vurderes å 

være høyt, og kravet om god kvalitet er også synlig i vurderingskriterier og pensumlitteratur. 

Hele karakterskalaen benyttes. Nesten alle eksterne sensorer kommenterer at 

sensorveiledningen var til god hjelp.  

Emneundersøkelsene som ligger i rulleringsplanen gjennomføres alltid i forkant av eksamen. 

For å fange opp studentenes opplevelser knyttet til eksamen, ble det i år utviklet en egen 

undersøkelse for akkurat dette området. Undersøkelsen ble gjennomført i 3. klasse, og 

spørsmålene omfattet både en spesifikk eksamen det året, og et generelt spørsmål om ulike 

eksamensformer tidligere i studiet.  Få studenter responderte, men de resultatene høgskolen 

fikk, tyder på at studentene er godt fornøyd og har lite å utsette på eksamensgjennomføringen.    
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2.3 Forbedringsbehov 

En utfordring ved de fleste undersøkelsene det siste året har vært lav deltakelse fra studentene, 

og det blir vanskelig å vurdere dataene og trekke ut sentrale punkter som det bør lages tiltak på. 

Det ble derfor besluttet å ikke lage oppsummeringsrapporter fra undersøkelser med lavere 

deltakelse enn 20%, men rådata fra disse undersøkelsene ble sendt emneansvarlig til 

orientering.  

Ekstern sensor på muntlig eksamen i STM peker på at noen studenter mangler kompetanse i å 

bruke fagbegrep i selvstendig refleksjon og analyse, selv om de benytter de aktuelle begrepene i 

en forberedt tekst (presentasjon), som inngår i den samme eksamen. Det ser ut til at studentene 

bruker fagbegrep når de har tilgang til hjelpemiddel, men de har ikke nok dybdeforståelse til å 

anvende fagbegrepene på en mer selvstendig måte.  

 

På grunn av koronatiltak ble alle praktiske eksamener digitalisert og sensurert av kun interne 

sensorer. Av denne grunn fikk vi færre tilbakemeldinger fra eksterne sensorer i år enn tidligere.  

 Profesjonsinnretning 

3.1 Status 

Profesjonsinnretningen i studiet blir ivaretatt i emneplanene for BLU ved at 

læringsutbytteformuleringer og arbeidskrav er vinklet mot profesjonen. Undervisningen legges 

opp med utgangspunkt i de enkelte læringsutbytteformuleringene. 

3.2 God kvalitet 

Studentene blir godt mottatt i barnehagen, og de vurderer sin egen forberedelse til praksis som 

god. De hadde satt seg godt inn i oppgavene som skulle gjøres i praksis. De fleste vurderer også 

praksislærers forberedelser til veiledningssamtalene som god eller veldig god.  

De fleste praksislærere melder om god kontakt med DMMH og hurtig respons hvis de har 

spørsmål. Møtene før praksis rapporteres som nyttige. 

I revisjonen av emneplaner i nye BLU ble det innført at alle emner skal ha arbeidskrav som 

gjennomføres i praksis, men vurderes av faglærer i emnet. Dette ble gjort for å sikre en god 

faglig sammenheng mellom de to læringsarenaene som praksis og undervisningen på campus 

utgjør.  

Tilbudet om praksisstipend for vitenskapelig ansatte om ei ukes opphold i barnehagen gis 

fortsatt, og interessen for å søke er god. Siden ordningen ble innført studieåret 2014/15 har 

omtrent 50 ansatte mottatt et slikt stipend, derav også flere administrativt ansatte. Ordningen 

vurderes som svært positiv da det for ansatte oppleves som verdifullt å få etablert kontakt, eller 

få fornyet kontakt, med barnehagene på denne måten. Ordningen med praksisstipend inngår 

også i retningslinjene for merittering for undervisningspersonalet. 
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3.3 Forbedringsbehov 

 

I praksisundersøkelsen fra 1. studieår kommer det fram at studentene mener de bruker mye tid 

på å skrive rapport etter praksis, og at arbeidsmengden i praksisperioden blir stor på grunn av 

mye skriving underveis. Tydeligere informasjon om høgskolens forventninger til praksislærer 

kommer også fram som et område som det bør jobbes mer med. Mange studenter opplever at 

praksislærer har middels eller dårlig kjennskap til høgskolens forventninger til innholdet i 

praksisopplæringen. I år var det også lagt inn et spørsmål om studentenes faglige utbytte av 

praksisveileders eller faglærers besøk i barnehagen under praksisperioden. Her var svarene 

ganske varierte, men en god del mente at de ikke hadde behov for dette besøket, eller at viktige 

tema ikke ble tatt opp. I etterkant ser vi at spørsmålet ikke skilte godt nok mellom besøk av 

faglærer og praksisveileder, men resultatet er uansett interessant. Senere undersøkelser kan 

avklare dette nærmere.  

 
 
 

 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 år: 

 

Tabell 1: Antall årsverk i ulike stillingskategorier - Kilde: DRAS og Agresso 

 15.8.20 15.8.19 15.8.18 15.8.17 15.8.16 15.8.15 1.5.15 1.5.14 1.5.13 1.5.12 1.5.11 

Professorer 4,0 2,8 5,8 6,4 8,4 6,5 5,6 5,9 3,5 3,8 1,2 

Dosenter 7,45 6,6 6,6 3,6 0,8 0,8 0,8 1 1 1 1 

Førsteamanuenser 28,1 30,0 27,7 22,9 20,0 22,0 19,6 15 14,8 11,9 11 

Førstelektorer 12,6 13,2 12,7 13,6 16,3 16,0 14,8 10,4 11,6 10,4 7 

Stipendiater 5,8 4,8 3,8 3,8 1,8 1,9 1 1 1 0 0 

Høgskolelektorer 44,3 42,3 40,0 46,5 49,5 45,0 44,5 52,9 55,6 54,8 56,1 

Høgskolelærere 1,0 0 0,3 0,0 0,0 0,0 1,5 2,9 0,2 0,7 0 

Sum 103,25 99,7 96,9 96,8 96,9 92,2 87,8 89,1 87,7 82,6 76,3 

            

Førstestillinger 52,15 52,6 52,8 46,5 45,5 45,3 40,8 32,3 30,9 27,1 20,2 

Andel 
førstestillinger 

 
50,5% 

 
52,8% 

 
54,5% 

 
48, 0% 

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

 

Tabellen viser at det totale antall årsverk i de vitenskapelige stillingskategoriene nå er på 

103,25, noe som er en økning på ca. tre årsverk fra i fjor. Den samme økningen hadde vi også 

året før.  Antall førstestillinger er om lag det samme som i fjor, rundt 52 årsverk, mens andelen 

førstestillinger har gått noe ned. 
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Tabell 2: Publikasjonspoeng - Kilde: DBH 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Antall publikasjonspoeng 35,5 62,4 38,5 63,7 52,0 51,2 56,2 48,1 

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 gir 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. Årets tall viser en liten 

tilbakegang fra i fjor.  

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

deltakelse på studiet universitets- og høgskolepedagogikk. Av dagens ansatte har totalt 63 

faglærere ved DMMH gjennomført studiet UH-ped1, men siden oppstart har ca. 70 ansatte 

gjennomført kurset. Fra og med studieåret 2019/20 tilbys det en videreføring av studiet i form 

av UH-ped2. Foruten studiepoenggivende kurs gjennomføres kollegaveiledning, erfaringsdeling 

(f.eks. Tips-lunsj) og kurs i bruk av digitale verktøy. Kurs for å benytte digitale verktøy på en 

didaktisk god måte er under utvikling. 

4.2 God kvalitet 

Både UH-ped-kurset og praksisstipendiene anses å ha stor betydning for den enkeltes 

kompetanseutvikling, og gir økt kvalitet i både undervisning og FoU-arbeid. Det styrker også 

kompetansen og bidrar til kvalitet at høgskolen tildeler korte og lange FoU-stipend etter søknad, 

bruker egne midler til doktorgradsløp og har en incentivordning hvor ekstra FoU-tid tildeles 

førstekompetente ut fra tidligere publisering/formidling. 

 

 Studentinnsats 

5.1 Status 

5.1.1 Undervisning og egeninnsats (hentet fra Studiebarometeret 2019) 

Studiebarometeret er en landsomfattende undersøkelse som blir gjennomført blant alle 

studenter, og på barnehagelærerutdanningen er det 2. års-studenter som deltar.  

Tabell 3 – Undervisning. Skala fra 1 til 5, der 5 er best. 

Utdanning 
2019 2018 2017 2016 2015 

Undervisn 
2014 

Undervisn 
2013 / FLU 

BLU HO 3,5 3,6 3,2 3,5 3,3 3,3 3,4 

BLU KF 4,0 3,4 3,5 3,4 3,5 3,1 3,4 
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BLU MF 3,6 4,1 3,5 3,7 3,3 3,6 3,1 

BLU NF 3,7 3,8 3,5 3,6 3,5 3,8 3,5 

BLU deltid 3,4 3,7 4,0 3,8 3,7 3,1 3,8 

ABLU   4,5 4,5    

MBK - 4,3      

MBL 4,1 4,1      

MKP - 4,8      

MSP 4,0 4,1      

Tabellen over viser at den kunstfaglige profilen BLUKF kommer noe bedre ut enn de øvrige når 

det gjelder studentenes tilbakemelding om undervisningen på BLU. Også de to andre profilene 

scorer høyere enn BLUHO. Deltidsutdanningen BLUDEL har også i år en tilbakegang fra i fjor, og 

ligger nå lavere enn heltid. ABLU er ikke med i undersøkelsen i år, da vi ikke har studenter i 2. 

studieår. Også de to masteremnene som er med i undersøkelsen scorer bra. De ligger på samme 

nivå som i fjor. 

 

 

Tabell 4 - Tid brukt på studiene, organisert og egeninnsats 2019.  

 
DMMH 2019 DMMH 2018 DMMH 2017 DMMH 2016 

Gjennomsnitt av alle  
barnehagelæreutd 

Utdan-
ning 

Org 
av 

inst 

Egen 
inn-
sats 

Org 
av 

inst 

Egen 
inn-
sats 

Org 
av 

inst 

Egen 
inn-
sats 

Org 
av 

inst 

Egen 
inn-
sats 

Org 
av inst. 

Egen 
innsats 

BLU HO 22,1 9,1 24,2 11,3 26,0 10,0 22,4 13,7 2016: 21,2 
2017: 21,9 
2018: 20,7 
2019: 22,5 

2016: 11,2 
2017: 10,9 
2018: 11,3 
2019: 10,7 

BLU KF 20,0 7,4 24,1 5,7 21,9 12,7 19,3 9,4 

BLU MF 21,3 8,1 29,3 14,0 25,1 11,1 19,5 10,4 

BLU NF 24,3 12,5 23,3 10,5 25,0 7,2 17,8 8,5 

BLU 
deltid 

20,1 12,6 15,5 18,0 19,6 14,2 22,8 11,8 
* * 

ABLU     20,0 13,0 15,4 14,2 * * 

* kan ikke sammenlignes pga deltidsstudier. 

Tabell 4 viser at DMMH legger opp til om lag samme mengde med organisert undervisning som 

det studentene i gjennomsnitt for alle institusjoner rapporterer om. Landsgjennomsnittet for 

2019 er 22,5 timer pr uke, mens vi ligger på 21,6 timer i gjennomsnitt. BLUNF ligger høyest med 

over 24 timer. Tallene for landsgjennomsnittet viser også at organisert studietid har økt noe fra i 

fjor, mens det for DMMH har gått tilbake, bortsett fra på BLUDEL og BLUNF. Når det gjelder 

rapporteringen av egen innsats er det NF-profilen og BLUDEL som rapporterer om flest timer.  

Sammenlignet med tallene fra i fjor har BLUMF en stor reduksjon av både organisert tid og egen 

innsats i studiet. Reduksjon av egen innsats er også stor på BLUDEL, mens det der er mer 

organisert undervisning enn før. Antall timer med egen innsats er lavest i BLUKF, til tross for at 

det her er mest arbeid av praktisk art.  
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5.1.2 Karakternivå og studiepoengproduksjon i studiet (tall fra DBH) 2019 

Tabell 5 – 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 

2016 7,3 26,7 36,4 19,5 4,5 5,6 3017 

2017 8,7 26,8 37,0 18,0 4,4 5,1 3361 

2018 11,0 28,5 35,4 16,8 3,7 4,7 3422 

2019 9,9 28,5 36,7 16,5 3,6 4,8 3528 

 

Tabell 5 viser alle karakterer på alle eksamener tatt ved DMMH i 2019, både på bachelor- og 

mastergradsemner. Karakteren A, som gikk betydelig opp i fjor, er nå redusert igjen, men for 

øvrig er tallene for det meste stabile. Antall karakterer har økt jevnt siden 2016, som var 

avgangsåret for det første BLU-kullet. Med rammeplanen for BLU fulgte en reduksjon av emner 

og eksamener. Økning av antall eksamener etter dette har nok sammenheng med at flere 

studenter gjennomfører studiet samt at nye studietilbud har kommet til i senere år.  

 

Tabell 6- Studiepoengproduksjon 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

For DMMH totalt      

Andel studenter som 
gjennomførte på 
normert tid (bachelor) 

Ikke 
data 

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

57,86 46,84 54,29 58,22 62,72 

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

3,3 
(4,5) 

5,3 
(9,3) 

4,9 
(9,5) 

4,5 
(7,4) 

5,4 
(9,5) 

4,8 
(6,9) 

4,7 
(8,1) 

4,8 
(7,1) 

4,9 
(7,1) 

Nye studiepoeng per 
student per år 

50,0 44,9 42,5 46,3 43,2 45,19 44,96 44,77 44,81 44,58 

Antall studenter per 
faglig årsverk 

15,0 14,4 13,1 13,2 13,8 13,6 15,1 13,6 14,1 14,8 

Antall studiepoeng per 
faglig årsverk 

 748,4   597,2 593,5 629,0 593,8 607,66 625,01 

Spesielt for bachelor barnehagelærerutdanningen      

Søknadstall (menn) 1.892 
(355) 

1.786 
(327) 

1.935 
(439) 

1.718 
(357) 

1.698 1900 
(370) 

2147 
(455) 

2507 
(608) 

2729 
(626) 

3400 
(740) 

Opptakstall 341 303 356 358 316 392 391 375 373 471 

Antall førstevalgssøkere 
per studieplass 

1,30 1,36 1,32 0,94 1,05 1,28 1,10 1,35 1,35 1,60 
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Antall kvalifiserte 
førstevalgssøkere per 
studieplass 

1,09 1,14 1,06 0,81 0,89 1,07 1,02 1,20 1,20 1,45 

Karaktersnitt 
førstevalgssøkere (kun 
karakterpoeng) 

36,8 36,7 36,5 36,03 35,05 36,5 36,67 36,6 36,4 35,7 

Karaktersnitt møtt (kun 
karakterpoeng) 

37,3 37,2 36,5 35,78 35,85 36,4 37,71 37,91 38,3 37,3 

 

Tabell 6 viser en fortsatt positiv utvikling for studiesituasjonen ved DMMH da så godt som alle 

tallene viser at fjorårets framgang er videreført også i år. Søkertallet viser en betydelig økning 

det siste året, og det samme gjelder antall mannlige søkere. Antall kvalifiserte førstevalgssøkere 

per studieplass har gått opp siden i fjor, mens karaktersnittet for søkerne har gått noe ned. 

Karaktersnittet for studenter som møtte ved studiestart har vært jevnt de siste årene, og er nå 

37,3. 

Det er særlig positivt å se at andelen som gjennomfører på normert tid går gradvis opp etter det 

lave tallet i 2016, som var første avgangskullet for BLU. At færre studenter slutter kan tyde på at 

vi har mer motiverte studenter, og færre faller av tidlig i studiet. Gjennomføringsandelen for 

2019 er på 62,72 %, noe som er litt over målsettingen vi har satt oss på 60%, jfr. 

kvalitetsindikator 4.3 som handler om studentenes egeninnsats i studiet. 

Tabellen viser at antall produserte studiepoeng per faglig årsverk har gått opp del, og vi har også 

en svak økning av antall studenter per faglig årsverk. 

5.2 God kvalitet 

Tabell 3 og 4 ovenfor viser hvordan studentene via Studiebarometeret evaluerer undervisningen 

ved DMMH og hvor mange timer de bruker på studiet, både organisert undervisning og 

egeninnsats. Studentene ved DMMH er godt fornøyde med undervisningen som gis. Studentene 

våre bruker nesten like mye tid på studiene som landsgjennomsnittet.  

Antall studenter som gjennomfører bachelorstudiet på normert tid har gått jevnt opp siden 

2016, og er nå på 62,7 %. Kvalitetsindikatorenes målsetting om 60 % gjennomføring er dermed 

nådd. Dermed ligger vi over landsgjennomsnittet på dette området.  

5.3 Forbedringsbehov 

Det er fortsatt behov for å arbeide for at flest mulig studenter gjennomfører studiet på normert 

tid. Dette gjelder særlig masternivå. Her må det jobbes videre med å øke gjennomføringsgraden 

og redusere frafall.  

Tallene for gjennomføringsgraden for masterkullet 2018-20 er ikke klare fra DBH.  

Ifølge DBH hadde vi på masternivå en gjennomføringsgrad på 25,2% for kull 2017-19 (mot 

62,9% nasjonalt). DBH regner med det totale studenttallet som høgskolen innrapporterer ved 

oppstart av et kull. En del studenter faller fra underveis, så tallet for de studentene som faktisk 
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gikk på studiet og leverte masteroppgaven var 48,7% for kull 2017-19. Selv om resultatet blir 

bedre når vi ser året under ett, så er ikke høgskolen der den bør være. 

 

 Læringsmiljø 

6.1 Status 

Læringsmiljøutvalget ved høgskolen har jevnlig møter, og i studieåret 2019-20 har følgende 

saker vært behandlet: 

- Utforming av ekspedisjonsarealet og skilting til ulike studentrelaterte servicepunkter 
- Studentaktiviteter og budsjett 
- Utforming av nettsiden til DMMH. Ønske om et tydeligere skille mellom 

rekrutteringshensikten og den daglige bruken for våre studenter 
- Informasjon om KSO (Kvalitetssikringsorganet) og informasjon rundt oppretting av 

den nye siden «Si fra» 
- Bruk av klasserom som grupperom 
- Presentasjon av studentundersøkelse gjennomført under Covid-19 

 

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

en rapporteringsform som en del studenter har brukt også det siste året, men informasjon om 

muligheten for en slik form for rapportering kan fortsatt bli bedre kjent. Det har vært jobbet 

med å forbedre informasjon og tilgang til denne nettsiden, blant annet ved en mer samordnet 

funksjon for å si fra om interne forhold ved høgskolen.   

Vi har mottatt 30 spontane innspill i studieåret 2019-2020, og det er stor variasjon både i 

innhold og omfang. Et forsøk på kategorisering av innhold gjengis i oversikten nedenfor: 

Innhold Omhandler Antall innspill 

Bygningsmessige forhold Temperatur, lukt 3 

Diverse IT-teknisk Bestillingsfunksjoner, 
itslearning, hjemmesiden, 
utskriftsproblemer etc. 

6 

Lærere Oppførsel ovenfor studenter 7 

Arbeidskrav Manglende eller sen 
tilbakemelding fra lærer  

2 

Eksamen Gjennomføring/flytting 2 

Undervisning ved lærers 
fravær 

Avlysning av 
undervisning/ønske om video 

2 

Videoopptak Ønske om videoopptak av 
undervisning 

2 

Praksis Tildeling av samme 
praksisplass i ulike 
perioder/opplevelse av praksis 

3 

Timeplan Arbeidsmengde/timetall 2 
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Forberedelse bachelor Student føler seg dårlig 
forberedt til skriving av 
bacheloroppgave  

1 

 

Det er viktig at studentene har en kanal for å kunne si fra om forhold ved høgskolen som de 

mener det bør tas tak i, og KSO fungerer da som en formidler til rette vedkommende, som så kan 

se nærmere på saken. For øvrig varierer prosedyren for saksbehandlingen etter typen saker. 

Saker som handler om innhold og undervisning i ulike emner sendes til emneansvarlig, med 

kopi til prorektor. Saker som handler om konkrete lærere i klassen, sendes videre til 

personalansvarlig uten behandling i KSS.  

 

6.2 God kvalitet 

Studentinvolvering gjennom representasjon i LMU er en del av prosessene for utvikling av et 

godt læringsmiljø, og representasjonen her fungerer godt.  

 

6.3 Forbedringsbehov 

Studentenes deltakelse i undersøkelsene som kjøres er fortsatt lavere enn ønskelig. Deltakelsen 

har tidvis vært så lav at det ikke var grunnlag for å oppsummere resultatet i en rapport. Når 

deltakelsen er lavere enn 20% blir det ikke utarbeidet rapporter, men anonymiserte rådata 

sendes videre til den aktuelle emneansvarlig til orientering.   

Til tross for nylig utvidelse av romkapasiteten opplever vi at tilgangen på klasserom og 

grupperom er ganske knapp. Økning av antall studier som tilbys fører til en tilsvarende økning i 

behov for både klasserom og grupperom. Studier som er organisert med samlingsuker er særlig 

krevende for romkapasiteten, og i de senere år har vi etablert flere nye slike studier. 
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 Tiltak 2019-20 

7.1 Emneundersøkelse BHFOR3570/BAC Mangfoldig språkmiljø i 

barnehagen 

- Det kan det være grunn til å undersøke hvorfor oppnåelse av læringsutbytter koblet til 

kunnskap scorer noe lavere enn de som omhandler ferdigheter og generell kompetanse. 

Ansvar: Emneansvarlig 

- Antall lærere per fag bør vurderes 

Ansvar: Emneansvarlig 

 

7.2 Emneundersøkelse BHNHB2030 Natur, helse og bevegelse 

 Innspill fra undersøkelsen tas med i arbeidet med nye BLU. 

Ansvar: Emneansvarlige for BHNHB2030 og NHB på nye BLU 

 

7.3 Praksisundersøkelse 1. studieår PRA100, profilene KF, MF og NF 

Det er siste gang dette emnet gjennomføres med strukturen som ligger til grunn i denne 

undersøkelsen. Rapporten sendes derfor til praksiskontoret og til arbeidsgruppa som 

jobber med strukturen for ny barnehagelærerutdanning til informasjon. 

 

7.4 Praksisundersøkelse BDPRA100 Praksis i barnehage 1. studieår (30 

dager) BLUDEL, studentundersøkelse 

- Det kan være grunn til å se på oppgaver i praksis, sammenhengen mellom dem og 

undervisningen gitt på campus og omfanget av praksisrapporten. 

Ansvar: Praksisansvarlig med kopi til studieprogramleder 

- Det kan være grunn til å vurdere informasjon til praksislærerne om høgskolens 

forventninger til innholdet i praksisopplæringen. 

Ansvar: Praksisansvarlig med kopi til studieprogramleder 
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7.5 Praksisundersøkelse BDPRA100 Praksis i barnehage 1. studieår (30 

dager), BLUDEL, praksislærerundersøkelse 

• Antall oppgaver i praksis kan vurderes  

Ansvar: Praksisansvarlig med kopi til studieprogramleder  

• Hvordan man når praksislærerne med informasjon i forkant av praksis kan vurderes.  

Ansvar: Praksisansvarlig med kopi til studieprogramleder  

 

7.6 Praksisundersøkelse PRA100 alle profiler, Praksis i barnehage 1. 

studieår (30 dager), studentundersøkelse og 

praksislærerundersøkelse 

 Det er siste gang dette emnet gjennomføres med strukturen som ligger til grunn i denne 

undersøkelsen. Rapporten sendes derfor til praksiskontoret og til arbeidsgruppa som 

jobber med strukturen for ny barnehagelærerutdanning til informasjon. 
 

7.7 Eksamensundersøkelse, pilot, BDKKK2010-PEK2 Kunst, kultur og 

kreativitet, BLUDEL 

- Undersøkelsesmalen endres på grunnlag av vedtak i KSO og denne rapporten.  

Ansvar: KSS  

- For å få et større datagrunnlag, gjennomføres undersøkelsen i full skala blant 3-

klassingene som har gjennomført LSU-eksamen i februar.  

Ansvar: KSS  

- Kunst & Håndverks plass i eksamensoppgavene BDKKK2010 – PEK2 bør vurderes. 

Ansvar: Emneansvarlig  

7.8 Eksamensundersøkelse BKLSU3050 

- Det kan være grunn til å se nærmere på formulering av eksamensoppgavene siden det 

var stor spredning i studentenes oppfatning av hvor tydelig de var.  

Ansvar: Emneansvarlig  

- Sammenhengen mellom læringsaktiviteter og evalueringsform bør vurderes.  

Ansvar: Emneansvarlig 
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7.9 Eksamensundersøkelse BMLSU3050 

- Sammenhengen mellom læringsaktiviteter og vurderingsformer kan vurderes.  

Ansvar: Emneansvarlig 

7.10 Emneundersøkelse MKKSF4010 Kunstfaglig fordypning 

Mastergradsstudiet i barnekultur og kunstpedagogikk  

- Det kan undersøkes hvorfor læringsutbyttet «har inngående kunnskap om teorier rundt 

den reflekterende praktiker» scorer lavest i undersøkelsen.  

Ansvar: Emneansvarlig sammen med studieprogramsleder  

-  Struktur og innhold på ekskursjoner/turer bør vurderes i forhold til 

læringsutbytteoppnåelse.  

Ansvar: Emneansvarlig  

7.11 Rapporter fra eksterne sensorer 

- Studentenes forståelse for fagbegrep og selvstendige faglige refleksjon bør styrkes i STM.  

Ansvar: emneansvarlig for STM  

 

- Det bør vurderes hvorvidt innsending av notat i forkant av muntlig eksamen i STM er 

relevant for gjennomføring av eksamen.  

Ansvar: emneansvarlig for STM 

 
- Avsatt tid til gjennomføring av muntlig eksamen må ta hensyn til behovet for pauser.  

Ansvar: Emneansvarlige  
 
 
- Bruk av bacheloroppgaven som grunnlag for muntlig eksamen i fordypingen bør 

avklares.  
Ansvar: prorektor for BLU 
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Vedlegg 1. Forkortelser brukt i årsrapporten 

ABLU Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning 

BAC Emner som innebærer skriving av bacheloroppgave 

BHSRL Emnet Samfunn, religion, livssyn og etikk på hovedmodellen 

BLU Barnehagelærerutdanning 

BLU KF Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk 

BLU MF Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse 

BLU NF Barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv 

BLUDEL Barnehagelærerutdanning deltid 

BLUHO Barnehagelærerutdanning hovedmodellen 

BLULED Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse (deltid Kristiansund) 

BNLSU Emnet Ledelse, samarbeid og utvikling på BLU NF 

BULL Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring 

DBH Database for statistikk om høgre utdanning 

DMMH Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning 

DRAS Høgskolens ressursadministrasjonssystem 

EmWeb Dataverktøy for utvikling og planlegging av emner i studieplanen 

FoU Forsknings- og utviklingsarbeid 

FS 
Felles studentsystem, et studieadministrativt system for universiteter og 
høgskoler 

ikt Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

KKK Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet 

KKK1 Emnet Kunst, kultur og kreativitet, Del 1 

KKK2 Emnet Kunst, kultur og kreativitet, Del 2 

KS-arbeid Kvalitetssikringsarbeid 

KSO Høgskolens kvalitetssikringsorgan 

LMU Læringsmiljøutvalget 

MF Profil med vekt på flerkulturell forståelse 

MVPLK6100 Emnet Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjon 

NF Profil med vekt på natur og friluftsliv 

NHB Kunnskapsområdet Natur helse og bevegelse 

SA Studieadministrasjonen 

STM Kunnskapsområdet Språk tekst og matematikk 

UFF Undervisnings-, forsknings- og formidlingspersonalet 

UH-ped Universitet- og høgskolepedagogikk 

VU Videreutdanning 

 


