
Leiinga

Høgskulen i Volda

Postboks 500
6101 Volda

Telefon: 70 07 50 00

Besøksadresse:
Joplassvegen 11

6103 Volda

postmottak@hivolda.no
www.hivolda.no

Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep
0032 OSLO

Innspel til stortingsmelding om arbeidsrelevans i høgare utdanning frå Høgskulen i Volda

Høgskulen takker for invitasjonen til å kome med innspel til ny stortingsmelding om arbeidsrelevans i
høgare utdanning. Saka har vore handsama i høgskulestyret 12. september.

Her følgjer kommentarar og innspel frå Høgskulen i Volda. Dokumentet er strukturert etter spørsmåla
som er stilte i invitasjonen.

1. Hovudutfordringar som bør verte omtalt i meldinga

Utfordringane som er trektfram synest relevante og vesentlege. Det bør kanskje vurderast om det er
særlege utfordringar knytt til regionale arbeidslivsutfordringar og problemstillingar knytttil urbane vs.
rurale busetjingar. Det er viktig ikkje å svartmale situasjonen. På mange område fungerer samarbeidet
godt og det er vesentleg å få fram dei gode døma. Vidare er det viktig å presisere at
profesjonsutdanningane våre har tett tilknyting til arbeidslivet gjennom til dømes god
praksisopplæring. Hovudutfordringa her, som med utdanningar som ikkje er profesjonsutdanningar, er
truleg å vise breidda av det arbeidslivet som utdanningane opnar for.

2. Samarbeid om høgare utdanning

Hvordan samarbeider institusjonen strategisk med arbeidslivet om utvikling av studieporteføljen?

Mange av dei tilsette på høgskulen har gode nettverk inn mot relevante arbeidslivsområde. Kvar gong
eit nytt studieprogram skal startast opp, vert relevans mot arbeidslivet vurdert nøye.

Gjennom samarbeid om praksis for studentane og omfattande deltaking i etter -og vidareutdanning for
praksisfeltet, blir det etablert eit tett samarbeid som gjev godt grunnlag for strategiske diskusjonar
med tanke på utvikling av studieprogramportefølja.

HVO har forsøkt å få til eit godt samarbeid med RSA (Rådet for samarbeid med arbeidslivet), men
oppmøte frå arbeidslivet har vore begrensa og utbytte har dermed vore lite. Det kan vere ei utfordring
at det er mange ulike samarbeidsformer initiert frå ulike sektorar, både offentleg og privat.
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Hvilke former for utdanningssamarbeid mellom institusjonen og arbeidslivet fungerer godt, og hvilke 
fungerer mindre godt?   
 
Mange av våre profesjonsutdanningar har omfattande obligatorisk praksis. Dette er eit godt 
utgangspunkt som gjev eit godt grunnlag for mykje og god kontakt mellom UH-institusjon og 
praksisfelt. Det er vanskelegare å få til tilsvarande kontakt innan disiplinfaglege studium.  
 
Kvalitetsmeldingen har forventninger om at studieprogrammer skal utvikles i samarbeid med 
arbeidslivet. Hvordan arbeider institusjonen for å realisere disse forventningene?    
 
For alle nye studieprogram som vert oppretta, må fagpersonane som utviklar studiet vurdere 
tilknytinga til arbeidslivet nøye. Ein må vurdere desse tre punkta:  

- Skildre korleis studiet er fagleg relevant for arbeidsliv, vidare studium eller begge  

- Konkrete døme på moglege yrke og/eller videre studium  

- Vurdering av arbeidsmarknad og samfunnet sitt behov for studieprogrammet 

Vidare skal også fagpersonane greie ut kva og på kva nivå samarbeid med eksterne aktørar skal gå føre 
seg i studiet, til dømes eventuelt samarbeid med arbeidslivet og praksis.  
 
For sosialarbeidarutdanningane er det nettopp vedtatt nye nasjonale retningsliner for innhald. Desse 
er utarbeidde i ein omfattande prosess der m.a. yrkesliv og brukarorganisasjonar har medverka. For 
lærarutdanningane er det etablert praksis at representantar frå praksisfeltet blir trekt med i arbeidet 
med utvikling av studia. Dette kan skje både gjennom deltaking i arbeidsgrupper og seminaraktivitet.  
 
Representantar frå praksisfeltet har og delteke på alle samlingane med den internasjonale 
ekspertgruppa som har arbeidd i høve innføring av dei nye Grunnskulelærarutdanningane. 
Ekstratildelingar i samband med innføring av dei nye Grunnskulelærarutdanningane har gjort det 
enklare å få til dette. 
 
Hvordan arbeider institusjonen med å få arbeidslivet til å tilby muligheter for praksis? 
 
Innan lærarutdanningene er det inngått 6-årige avtalar både på kommunenivå og med den enkelte 
skule og barnehage om samarbeid om praksis for lærarstudentar. Avtalane legg opp til tett samarbeid 
om praksisgjennomføringa. Det er inngått avtale om partnarskap med to barneskular. Det skal vidare 
inngåast partnarskapsavtale med ein ungdomsskule og nokre barnehagar. Det har over tid vore godt 
samarbeid for at flest mogeleg av praksislærarane  skal få ta rettleiarutdanning  i tråd med krava i 
rammeplanane for desse utdanningane. 
 
Sosialarbeidarutdanningane er i konstant dialog med praksisfeltet om rekruttering og bruk av 
praksisplassar. I tillegg er representantar for yrkesfeltet i stor grad inviterte til å undervise ved studia. 
Hovudutfordringa til praksisplassane er knytt til dei lokale rammevilkåra. Praksisplassar opplever ofte 
stort arbeidspress og stor turn-over. Høgskulen manglar også effektive incentiv for å stimulere 
yrkeslivet til å tilby praksisplassar. M.a. tok sentrale styresmakter bort moglegheitene til 
lønskompensasjon for sosialarbeidarutdanningane for nokre år sidan. 
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Medieutdanningane har tett samarbeid med praksisfeltet, og mediestudentane våre er svært 
populære blant ulike mediebedrifter. Journalistutdanningane har god kontakt med praksisfeltet om 
praksisplassar for studentane. Bransjen er interessert i studentar frå oss, og vi nyttar oss av folk frå 
bransjen til undervising. Vi har ingen faste avtalar med bransjen, men det går likevel greitt å få plassert 
ut studentar i praksis. 
 
Hva trengs for å få flere studenter ut i praksis?   
 
For å sikre tilstrekkelege praksisplassar med god kvalitet, kan ein vurdere om det trengs ei 
lovforankring som pålegg arbeidslivet i det offentlege å ta imot studentar i praksis, samt opne for 
kompensasjon for det arbeidet som vert gjort i samband med praksis på fleire studium. Det er viktig å 
legge godt til rette slik at fagfolk i praksisfeltet kan ta vidareutdanning i  t.d. rettleiing. I grunnskulen 
blir det i tillegg viktig å legge til rette for at fleire lærarar kan ta masterutdanning med tanke på at dei 
må vere kvalifisert til å rettleie på masternivå. 
 
Hvilke erfaringer har institusjonen med å utvikle samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv 
gjennom internasjonale programmer og samarbeidsarenaer (f.eks. EUprogrammer eller strategiske 
partnerskap med institusjoner i andre land)?  
 
HVO har mykje fokus på kopling mellom høgare utdanning (HU) og arbeidsliv internasjonalt. Her er 
nokre døme: 

• Erasmus+ strategisk partnarskap «Increasing entrepreneurial competences of students through 
a practical approach”, eit samarbeid mellom HVO og høgare utdanning og 
arbeidslivsorganisasjonar i Italia, Slovenia og Finland.  

• Erasmus+ strategisk partnarskap «Euro-Anime» (2015-2018), eit samarbeid mellom HVO og 
HU/arbeidslivs-institusjonar i Storbritannia og Tsjekkia. Animasjonsprogrammet har også 
tidlegare jobba med internasjonale arbeidslivsprosjekt under Erasmus Intensive Programs, 
«What’s up after Uni?» (sist tilbydt i 2012/2013). 

• InternAbroad (2018-2020), eit prosjekt for HVO-studentar som vil gjennomføre praksis i USA 
(Silicon Valley og Minneapolis). Her søkte vi om midlar saman med Nordic Innovation House i 
Silicon Valley og Det norske konsulatet i Minneapolis. Vi har også inne ein ny søknad til 
InternAbroad-programmet der vi håper å kunne sende studentar på praksis til Innovasjon 
Noreg sine kontor i Silicon Valley og Toronto, samt tilknytta bedrifter/organisasjonar, i perioden 
2021-2023. 

• Erasmus+ praksis for studentar – i 2018/2019 hadde vi eit rekordtal på HVO-studentar som 
gjennomførte praksis i Europa som ein del av studiet. Totalt var det 19 HVO-studentar som 
gjennomførte ei praksisperiode på minimum 2 månader ved ein Europeisk organisasjon/bedrift 
dette studieåret.  

• Innreisande gjesteførelesarar på Erasmus+ stipend – I 2018/2019 mottok HVO 12 innreisande 
gjesteførelesarar frå Europeiske bedrifter/organisasjonar. Desse var i all hovudsak knytt til 
undervisning ved Avdeling for mediefag. Dette er løfta fram som strategisk viktig for 
internasjonaliseringsarbeidet ved HVO og noko ein gjerne skulle sett endå meir av. 
Internasjonale gjesteførelesarar frå industrien er med på å sikre at undervisninga tek inn over 
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seg den siste utviklinga frå arbeidslivet, og gjer studentane meir budde på overgangen frå 
studie til yrkesliv, både nasjonalt og internasjonalt. 
 

 
3. Samarbeid om studentane si læring 

 
Universiteter og høyskoler samarbeider med arbeidslivet om studentenes læring på mange måter (for 
eksempel ved bruk av praksis, reelle oppgaver fra arbeidslivet, gjesteforelesere, delte stillinger, etc.). 
Hva er erfaringene med og omfanget av slikt samarbeid? Hvordan kan slikt samarbeid bygges ut?  
Hvordan arbeider institusjonen med å rekruttere undervisere med erfaring fra arbeidslivet?   
 
Dei rammeplanstyrte profesjonsstudia innan sosialt arbeid og lærarutdanning har stort innslag av 
obligatorisk praksis. Til våre stillingar innan  lærarutdanningane og sosialt arbeid er praksisfeltet ein 
viktig rekrutteringsarena. Mange av våre tilsette har forholdsvis ny og omfattande praksiserfaring frå 
praksisfelta som profesjonsutdanningane våre kvalifiserer for. Vidare vil alle våre fagtilsette i slike 
utdanningar få inntil eitt år permisjon for å oppdatere praksiserfaringane ved å ta arbeid i praksisfeltet.  
 
Stort sett alle utdanningane ved HVO bruker gjesteforelesarar, sensorar og fagfellar frå praksisfeltet.  
 
Bachelor i planlegging og administrasjon samarbeider tett med kommunane i regionen. I dette 
samarbeidet er studentane med. Døme på samarbeid med arbeidslivsrelevans er 
lokalsamfunnsanalysen, der studentane bur og gjer kartleggingar i ein utvald kommune ei veke. 
Tilsette, politikarar og andre i kommunen er involverte og bidreg i dette tiltaket. I mange tilfelle er 
næringslivet i kommunane også samarbeidspartar, der det er sentralt i studentane sine 
problemstillingar. Andre døme er samarbeid om samfunnsutviklingsprosjekt og planarbeid i 
kommunane. Konkret dreiar det seg om at studentar, i samarbeid med sine rettleiarar ved høgskulen, 
gjer kartleggingar som skal vere bidrag i kunnskapsgrunnlag for utviklingsprosjekt og planlegging.  Eit 
fersk døme er bidrag i planarbeidet for områdeplan i Ålesund kommune.  Andre døme er kartlegging 
av bruk av uteområde ved Ørsta vidaregåande skule, kartlegging via Barnetråkk om ferdsel i nærmiljø 
og barnehagar. Studentane formidlar resultata for politikarar og tilsette i kommunane. På denne 
måten får studentane erfaring med og kunnskap om praktisk planlegging i kommunane, på same tid 
som dei får innsikt i planleggingsprosessar og politiske prosessar i kommunane. Når dei i neste omgang 
skriv studentoppgåver vert dei utfordra til å kople denne kunnskapen til teoretiske perspektiv og 
omgrep. For kommunane er dette svært nyttige bidrag. 
 
Denne måten å jobbe på opnar også for å at studentar får innsikt i FoU-aktivitet, fordi metodiske 
vurderingar er sentrale, og i nokre tilfelle også forskingsetiske. 
 
I aukande grad er det etterspurt og finansiert at FoU-prosjekt skjer i samarbeid mellom UH-miljø og 
kommunar og eller andre aktørar. Ved Avdeling for samfunnsfag og historie er det gjennomført fleire 
slike prosjekt. Det gir god innsikt og forståing for arbeidslivet og behov der, som i neste omgang vet 
integrert i utdanningane, både gjennom undervisninga og i justeringar i emneplanar (pensum, 
arbeidsmåtar, tema).  
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Hva er de viktigste grepene for å sikre at studentene får god informasjon og veiledning om hvordan de 
kan bruke kompetansen sin i arbeidslivet?  
 
Ved nokre utdanningar vert arbeidslivet invitert inn til undervisning i vesentleg omfang gjennom heile 
utdanningsforløpet. Det er også fleire praksiselement i studiet som sikrar at studentane kjem i direkte 
kontakt med yrkesfeltet, som besøk frå yrkesfeltet, ekskursjonar, prosjekt i praksis, klientretta 
praksisstudium m.m. 
 
Dei tilsette får god innsikt i praksisfeltet gjennom utstrekte oppgåver i høve etter- og vidareutdanning 
(t.d.  Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (Dekomp) og Regional ordning for 
kompetanseutvikling i barnehage (Rekomp)). 
  
Innovasjons- og nyskapingskompetanse skal inngå i alle studieprogram, jf. Nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk. Mange institusjoner har også egne studietilbud og studentaktiviteter som 
bidrar til innovasjon og entreprenørskap. Hvordan arbeider institusjonen for at studentene skal øke sin 
kompetanse på dette området? 
 
I utviklingsavtalen med KD har Høgskulen i Volda som eit av sine satsingsområde satt opp fagleg fokus 
på utvikling av ferdigheiter for framtida (Future Skills). Høgskulen skal arbeide tverrfagleg med eit 
framtidsperspektiv på kunnskap for at utdanningane og forskinga vår skal vere best mogleg tilpassa dei 
behova samfunnet har i framtida. 
 
Høgskulen i Volda har eit eige studium: Entrepenørskap i kreative næringar som kan innpassast i alle 
våre utdanningar utan rammeplan.  
 
Innovasjon og nyskaping er tema både i bachelorutdanninga i planlegging og administrasjon og på 
master i samfunnsplanlegging og leiing 
 
Avdeling for samfunnsfag og historie har også samarbeidd med Høgskolen i Innlandet om bidrag i 
Innovasjonsskolen, der tilsette i kommunane har vore målgruppe. 
 
 

4. Myndighetsnivå 

 
Hva er barrierene for samarbeid i dagens system? Er det for eksempel forhold i lov og forskrifter som 
hemmer samarbeid om utdanning mellom universiteter og høyskoler og arbeidslivet?  
 
Ein bør vurdere om ein treng eit lovverk som pålegg det offentlege å samarbeide og legge til rette for 
praksisplassar til studentar.  
 
Gratisprinsippet i høgare utdanning gir særlege utfordingar til institusjonane i distrikta der avstanden 
til praksisplassane er stor.  
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Hvilke tiltak kan tilrettelegge for bedre samarbeid om høyere utdanning? Hva kan myndighetene 
eventuelt bidra med? 
 
Vurdere ressursrammer for t.d. rettleiing i praksisstudium.  
 
Aktiv bruk av UH-miljøa til etterutdanning, utviklingsarbeid og vidareutdanning slik som vi har sett i 
høve lærarutdanningsmiljøa. 
 
Oppretthalde førstelektor/dosentløypa. Høgare utdanning treng tilsette med både praksisnærleik 
(førstelektor/dosent) og rein akademisk bakgrunn (førsteamanuensis/professor), og det er derfor viktig 
å oppretthalde begge løypene.  
 
  

5. Eksempel på godt samarbeid med arbeidslivet om høyere utdanning 

 
Grunnskulelærarutdanningane.  
 
Rammene og ambisjonane for dette samarbeidet er m.a. slått fast i Lærarutdanning 2025. Kravet om 
arbeidslivsrelevans er tydeleg slått fast i rammeplanane. Det er krav om omfattande obligatorisk 
praksis og at rettleiarane skal ha rettleiarutdanning. 
 
Det er utarbeidd avtale som regulerer økonomien rundt praksisarbeidet. Det er over tid utvikla gode  
samarbeidsrutinar og møtearena for å kvalitetssikre samarbeidet om praksis. Det er sett i gang 
prosjekt og gjeve ekstra midlar til arbeid med å få etablert  partnarskular. 
 
Det er eit krav at masteroppgåva skal vere profesjonsretta. Det er forventa at dette vil styrke 
samarbeidet med praksisfeltet. 
 
Lærarutdanningsinstitusjonane har fått store oppdrag retta mot etterutdanning, utviklingsarbeid og 
vidareutdanning. Lærarutdanningsinstitusjonane er sterkt involvert i m.a. program for nyutdanna 
lærarar , Dekomp (etterutdanning) og Kompetanse for kvalitet (vidareutdanning). Det er uttalte 
forventningar om at dette skal skape utvikling både i barnehage og skule, og utvikle 
grunnutdanningane 
 
Det blir køyrd store prosjekt for å legge til rette for internasjonalisering og for å styrke den 
profesjonsfaglege digitale kompetansen i programma. Parallelt er høgskulen sterkt involvert i utvikling 
og oppbygging av profesjonsfagleg digital kompetanse i skular og barnehagar 
Samla sett blir dette ein pakke som skaper tett  og omfattande samarbeid mellom høgskule og 
praksisfelt. 
 
 

6. Supplerende spørsmål om kvalitet og relevans i obligatorisk praksis for sosialfag- og 

lærarutdanning 
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 Sosialfagutdanningar 
Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd – Samspill i praksis la grunnlaget for et tettere 
samarbeid mellom tjenestene og universitetene og høyskolene om helse- og sosialfagutdanningene for 
å møte tjenestenes kompetansebehov. Helse- og sosialfagutdanningene styres gjennom en felles 
rammeplan og nasjonale retningslinjer for den enkelte utdanning. Styringssystemet skal sikre kvalitet 
og relevans i utdanningene og har som mål at utdanningene og tjenestene samarbeider mer om det 
faglige innholdet i utdanningene.  Universitets- og høgskolerådet sluttførte i 2016 et prosjekt 
(Praksisprosjektet) som belyste flere utfordringer med praksisstudier i helse- og sosialfagutdanningene, 
og kom med forslag til løsninger. God kvalitet i praksisstudiene er viktig for den totale kvaliteten på 
utdanningene.  
  
Sett i lys av dette kunnskapsgrunnlaget, hva er de største utfordringene for et gjensidig samarbeid 
mellom institusjonene og tjenestene?  

 

• Ressursar, både i institusjonane og tenestene (fagleg, tid, økonomi) 

• Fysiske avstandar 

• Ansvarsavklaring.  

• Engasjement hos tenestene 

• Mangel på juridiske rammer  

 
Hvilke tiltak kan være egnet for å løse utfordringene? 

 

• Rammeavtalar og definering av samarbeid. 

• Å gjere ansvarsdelinga klår, m.a. vurdere å lovfeste tenestene si plikt til deltaking 

 
Hva kjennetegner et velfungerende samarbeid mellom utdanningene og praksisfeltet, og hvordan 
bidrar et slikt samarbeid til utvikling av utdanningene?   
 

• Positiv interesse og styringsvilje hos tenestene.  

• Avtalar 

• Tilgang 

• Individuelle relasjonar 

 
Hvordan kan samarbeidsavtalene mellom institusjonene og tjenestene bidra til økt kvalitet og relevans 
i praksis i helse- og sosialfagutdanningene?   
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• Definerer ansvar og sikre rammer og tilgang 

• Gir tilgang til faglege ressursar 

  
Hvordan bidrar samarbeidsorganer til å skape gode rammer for blant annet praksisstudier, kombinerte 
stillinger, veilederkompetanse, FoU og tjenesteinnovasjon?  
 
Samarbeidsorganer bidrar til jamleg kontakt mellom utdanning og yrkesfelt. Dei gir inspirasjon til og 
høve til samhandling på ulike måtar og med ulike mål. Utfordringa er korleis dette er organisert og 
kven som er representerte i organa. T.d. finst det samarbeidsorgan mellom Helse-Midt (og Helse Møre 
og Romsdal) og universitet og høgskular i regionen. Tilsvarande finst ikkje for andre sektorar, som t.d. 
kommunesektoren, som storparten av yrkesfeltet soknar til. 
  
De nye retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger åpner for nye måter å gjennomføre 
praksisstudier på. Hvordan ser institusjonen for seg at nye praksismodeller kan bidra til økt læring og 
samarbeid mellom tjenestene og UH-sektoren? 
 
Ved HVO har ein i 40 år supplert «tradisjonell» klientpraksis med «prosjektpraksis», der grupper av 
studentar har gjort mindre undersøkingsprosjekt knytt til relevante verksemder og problemstillingar. 
Dette bidrar til å knyte utdanningane til verksemder i feltet, samt gir studentar verdfulle 
læringsutbytte om organisering og fungering av delar av yrkesfeltet. 
 
Lærarutdanning 
Kvaliteten i lærerutdanning avhenger av innsats både frå lærerutdanningsinstituasjonene og frå 
skolene og barnehagene der studenten har praksis. Et hovedgrep i strategien Lærerutdanning 2025 er 
derfor styrket samarbeid mellom aktørene i lærerutdanningsfeltet og partnerskap mellom skole- og 
barnehageeiere og lærerutdanningsinstitusjoner. For å følge opp strategien er det opprettet to nye 
fora, et partssamansett forum (NFLP) og et ekspertråd (Faglig råd). 
 
Kva er viktigste utfordringene for et gjensidig samarbeid mellom aktørene i lærerutdanningsfeltet og 
barnehageeierne, og hvordan kan de etablerte samarbeidsforaene bidra til å møte disse? 
Kva kjennetegner et velfungerende samarbeid mellom utdanningene og praksisfeltet, og hvordan 
bidrar samarbeidet til utvikling av utdanningene? 
Eit velfungerande samarbeid byggjer på: 
 

• God leiingsforankring på ulike nivå på dei ulike lærarutdanningsarenaene 

• Gode avtalar 

• Dei ulike aktørane kjenner dei ulike delane av lærarutdanningane 

• Eit praksislærarkorps med god rettleiarkompetanse 

• Samarbeid som fører til kvalitetsutvikling på dei ulike arenaene 

• Respekt for kvarandre og kvarandre sine roller 
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Med helsing  
Karen Lomeland Jacobsen 
Direktør 
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