
Fra: Kjell Ørnulv Hallbing [koh@abnu.no] 
Sendt: 8. juni 2011 16:08 
Til: Hafsås Bodil 
Kopi: Lars Eric Onarheim 
Emne: Re: SV: Elevtelling voksenopplæring - høgskoleopplæring 
Vedlegg: Elevprognose WSOC og NISS H2011 rev.xls 
 
Viktighet: Høy 
 
Hei Bodil! 
 
Ad pkt 1. 
 
Vi må bare beklage! Vi har ved inkurie lagt inn tall fra tellingen som 
var gjort, og innrapportert, per 01.10.2010!  
Vedlagt følger ajourført telling/oversikt som stemmer overens med 
innrapporteringen per 01.04.2011. 
 
Ad pkt 2. 
 
Rektor ved WSoC AS, Tom Kvisle, har orientert oss om følgende: Film og TV 
er en studieretning under  
"Tekstforfatter" - Institutt for Fortellingsmedier. Skolens utgangspunkt, 
og hjemmel for etablering av denne  
studieretningen, er skolens godkjenning for drift av 3 årige 
reklamestudier. De eldre godkjenningene og  
fagplanene er vidt utformet bl.a. med den hensikt å kunne ta i bruk ny 
teknologi og følge den faglige utviklingen  
innenfor reklame og kommunikasjon. Med tiden har det for skolen vært 
naturlig å ta i bruk ny teknologi for å gi  
studentene mulighet til å følge med i den generelle utviklingen innenfor 
fagområdet og spesielt innenfor digital  
teknologi, hvor det har vært en rivende utvikling de siste 10 år. Det 
anføres at skolen har hatt denne studieretningen  
i nærmere 10 år og at man var i dialog med både Utdanningsdirektoratet og 
Lånekassen om dette tilbake i 2007.  
Det ble i denne sammenheng sendt til Direktoratet dokumentasjon og planer 
uten at skolen har mottatt negativ  
tilbakemelding. Under etablering av høyskolestudiene var det naturlig å 
skille ut Film og TV som eget studieløp, og  
derfor innrapporterte skolen iht. den nye strukturen ved den siste 
”studenttellingen”. Det vises til møte hos KD der  
splitt av linjer og ”0-opptak” ble forklart ut i fra at skolen trodde man 
skulle innrapportere iht. ny høyskolestruktur.  
 
Jeg håper dette gir deg svar på dine spørsmål. Ta gjerne kontakt om vi 
kan bistå ytterligere.  
Mvh 
Ørnulv 
 
Fra: Hafsås Bodil <Bodil.Hafsas@kd.dep.no>  
Dato: Tue, 7 Jun 2011 15:45:29 +0200  
Til: Kjell Ørnulv Hallbing <koh@abnu.no>  
Emne: SV: Elevtelling voksenopplæring - høgskoleopplæring 
 
Hei, 
  



Udir har sett nærmere på tallene fra dere og vi har et par spørsmål i den 
forbindelse. 
  
1.       Westerdals: Innrapporterte elevtall per 1. april til Udir 
stemmer ikke med elevtallet dere oppgir  
i denne oversikten. Hva er årsaken til dette?  
2.       Film og TV: dette er en studieretning som ikke har fremkommet 
ved tidligere elevtellinger. På  
bakgrunn av økningen i elevtall går vi ut fra at dette er en ny 
studieretning dere ønsker å starte  
med nå? Har dere godkjent læreplan for denne studieretningen, etter  
voksenopplæringsloven? 
  
Det er fint om vi får rask tilbakemelding på dette. 
  
Mvh 
Bodil Hafsås 
  
Fra: Kjell Ørnulv Hallbing [mailto:koh@abnu.no]   
Sendt: 6. mai 2011 16:12  
Til: Hafsås Bodil  
Kopi: Lars Eric Onarheim  
Emne: Re: Elevtelling voksenopplæring - høgskoleopplæring 
  
Hei, 
  
Vedlagt følger som anmodet oppdatert prognose for opptak ved WSoC og NISS 
høst 2011. Årsaken til at ikke  
alle elever/studenter ble tatt med var (som antatt) at man regnet med at 
det skulle gjøres en  særskilt  
rapportering i forbindelse med overgang til høyskole.  
  
Det gjøres oppmerksom på at NISS har foretatt enkelte justeringer av den 
opprinnelige prognosen som er  
sendt til direktoratet. 
  
Studentene som forblir/fortsetter under lov om voksenopplæring høst 2011 
fortsetter under samme lov våren  
2012. 
  
Når det gjelder Film og TV (WSoC) så er dette en studieretning under 
"Tekstforfatter" - Institutt for  
fortellingsmedier.  
  
Mvh 
Kjell Ørnulv Hallbing 
Økonomidirektør/CFO 
Anthon B Nilsen Utdanning AS 
Kronprinsens gate 1, 0251 Oslo 
Org nr 980 762 831 
Dir +47 23 01 10 73 
Fax +47 23 01 10 71 
Mobil +47 90 13 07 13 
  
Denne e-posten er konfidensiell og skal ikke sendes andre en  
adressaten. Dersom du mottar den ved en feil, ber vi deg  
informere oss umiddelbart ved å svare på e-posten og deretter  
slette den på din datamaskin. 



The information contained in this message is privileged,  
confidential and protected from disclosure. If you have  
received this communication in error, please notify the sender  
immediately by reply to the e-mail and deleting it from your  
computer. 
  
Fra: Hafsås Bodil <Bodil.Hafsas@kd.dep.no>  
Dato: Mon, 2 May 2011 14:27:03 +0200  
Til: Kjell Ørnulv Hallbing <koh@abnu.no>  
Emne: Elevtelling voksenopplæring - høgskoleopplæring 
  
Hei, 
  
Jeg viser til møte i KD i dag. Vedlagt er skjema hvor vi ber dere fylle 
inn slik at vi skal ha det nødvendige  
grunnlaget for å kunne beregne riktig tilskudd og overføring til 
høgskolevirksomhet fra høsten 2011.  
Jeg har endret skjemaet noe i forhold til det dere fikk utdelt i dagens 
møte. Jeg har lagt inn en kolonne  
for gjenværende elevtall under voksenopplæringsloven høsten 2011. Jeg går 
ut fra at de elevene som  
forblir under voksenopplæring høsten 2011, fortsetter under 
voksenopplæring også våren 2012, fint  
om dere kan bekrefte dette. Dette elevtallet vil ligge til grunn for 
bevilgningsberegninger for  
statsbudsjettet 2012.  
  
Prognosene dere har meldt inn til Utdanningsdirektoratet for høsten 2011, 
tilsier at noen av fagene vil  
ha 0 elever høsten 2011. Dette skyldes sannsynligvis at disse elevene vil 
være høgskolestudenter  
høsten 2011. Prognosene som oppgis i vedlagte skjema må inkludere de 
elevene som skal flyttes over  
til høgskolevirksomheten, hvis ikke får vi ikke midler som kan overføres 
til riktig kapittel i  
statsbudsjettet. 
  
Skjemaet returneres til meg så snart som mulig. 
  
Vi ber om at dere ser nærmere på elevtallsprognosene som er meldt inn for 
Westerdals, der ett av  
fagene benevnes som Film og TV. Vi kan ikke se at Westerdals har 
godkjenning for dette faget etter  
voksenopplæringsloven. Fagene som er godkjent er følgende: 
-          Tekstforfattere 
-          Grafisk design 
-          Eksponeringsdesign 
-          Art direction 
  
Dersom dere har spørsmål om denne delen av prosessen, er det bare å ta 
kontakt med meg direkte. 
  
  
Mvh 
  
Bodil Hafsås 
_______________________ 
rådgiver 



Kunnskapsdepartementet 
Opplæringsavdelingen 
Seksjon for styring 
Tlf.: 22 24 73 82 
  


