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Sammendrag
• Utviklingen med økt tilstrømning av studenter fortsatte for skoleåret 2017 2018, og
det var 20 % økning fra forrige år. Det er fortsatt Demensomsorg og alderspsykiatri
som rekrutterer best. Til studietilbudet Utviklingshemning og aldring var
studentantallet halvert fra forrige år.
• Det har vært nye henvendelser fra kommuner som etterspør utdanningene for sine
ansatte, med samlinger lokalt. Det har vært dialogmøter og kontakt med
kommunene. Søknadsarbeid om godkjenning for nye studiesteder har også vært en
stor aktivitet dette året.
• Det har vært høy aktivitet i både drift og utviklingsarbeid, og bruk av digitale verktøy
har hatt fokus gjennom to utviklingsprosjekter som har hatt økonomisk støtte fra
Kunnskapsdepartementet.
• Ny forvaltningsmodell for tilskudd med igangsetting høsten 2018 har bidratt til
atskillige dialoger med Kunnskapsdepartementet og fylkeskommunene.
• Det er blitt besluttet å bruke Canvas som ny digital læringsplattform og King Arthur
som nytt studentadministrativt system. Det er opprettet en 40 % stilling for å
igangsette, følge opp og drifte det digitale utviklingsarbeidet i fagskolen.
• Deltagelsen i studentundersøkelsene og arbeidsgiverundersøkelsen har vært
rekordlav dette året. Fagskolestudentene har deltatt i Studiebarometeret for første
gang. Deltagelsen i undersøkelsen var på 59 % og resultatene viste gjennomgående
høye scoringer. Studentene var også meget godt fornøyd med studentdemokratiet,
som var det område studentene nasjonalt var minst fornøyd med.

2

Årsrapport 2017-2018 Fagskolen aldring og helse

1. Innledning
1.1 Målsetting og kvalitetsarbeid
Fagskoleutdanningene ved Fagskolen aldring og helse skal inneha høy kvalitet som fremmer
at studentene får læringsutbytte, slik studieplanen beskriver det. Det handler om at
utdanningene er relevante for behovene i helsetjenestene og der studentene arbeider, og
om et godt læringsmiljø der arbeids- og vurderingsformer og faglig innhold har høy kvalitet.
De overordnet målene for fagskoleutdanningene er styrende for kvalitetsarbeidet:
• Fagskolen aldring og helse skal være spydspiss i utviklingen av fagskoleutdanning i
demensomsorg og alderspsykiatri og Utviklingshemning og aldring i Norge.
Gjennom drift av egne NOKUT-godkjente fagskoletilbud skal Aldring og helse utvikle
en fagskoleutdanning innen sine fagområder som har gode, nettbaserte
læringsarenaer og høy faglig kvalitet.
• Fagskolen aldring og helse skal gjennom fagskoleutdanningene utdanne
velkvalifiserte og reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk forståelse som bidrar
til en kvalitativt bedre eldreomsorg
I årsrapportens kap. 2 beskrives hvor og hvordan kunnskapen som ligger til grunn for
vurderingsarbeidet er innhentet.
I kap. 3 er det en overordnet vurdering av kvaliteten i utdanningene, inndelt i sentrale
målområder for utdanningskvaliteten og i tråd med de overordnete målene for Fagskolen
Aldring og helse. I de tre første målområdene brukes de valgte kvantitative indikatorene for
utdanningen. Det er styrker, svakheter og mulige årsakssammenhenger på bakgrunn av
innsamlet informasjon fra studentadministrative systemet og fra evalueringene som blir lagt
fram, og tiltak som er igangsatt. Hvert målområde presenteres i tabellform til sist i
rapporten, i kap. 11.
I kap 4 gjøres vurdering av om utdanningene ved Fagskolen Aldring og helse oppfyller lover
og forskrifter.
Kap. 5 omhandler vurdering av innkomne klager og klagebehandlingen, og kap. 6 er en
vurdering og systematisk gjennomgang av kvalitetssystemet.
Kap. 7-9 omhandler utviklingsarbeid, samarbeid og kompetanseheving i fagskolen skoleåret
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2017-2018.
I kap. 10 kommer konklusjonen på den overordnet vurderingen av kvaliteten i utdanningen
og forslag til tiltak for å sikre eller heve utdanningskvaliteten.
I kap. 11 er hvert målområde presentert i tabellform, som vedlegg til kap. 3
En bredere sammenfatning av evalueringer finnes i eget vedlegg til årsrapporten,
«Sammenfatning 2017 2018», som også viser til resultatene i Studiebarometeret.

1.2 Studietilbud, studentgrupper og studiested
Det er to studietilbud ved fagskolen; Demensomsorg og alderspsykiatri (DA) og
Utviklingshemning og aldring (UA).
I tillegg til studiested i Tønsberg, som rekrutterer studenter fra hele landet har det vært i
gang tilbud ved studiestedene Alta og Hallingdal (Ål). Det er fire studentgrupper eller kull i
demensomsorg og alderspsykiatri og to kull i Utviklingshemning og aldring. Det er til
sammen seks kull.
Det var planlagt å starte tilbud i Bergen fra og med høsten 2017, men pga for dårlig
rekruttering ble det utsatt ett år. Det er søkt og fått godkjenning for utdanningstilbudet
Utviklingshemning og aldring i Ålesund, med tanke på oppstart høsten 2018.

2. Metoder for innsamling av informasjon
Informasjonen som legges til grunn for vurderingen er samlet inn i på grunn av fagskolens
rutiner og kvalitetssystemet:
-

Studieadministrativt system (studentdata)

-

Evalueringsskjemaer og andre evalueringer fra
o Arbeidsgivere (51 % svarte i questback)
o Studenter (66 % svarte i questback i januar, 40% svarte i emneundersøkelse i
juni)
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o Studentundersøkelse Studiebarometeret – NOKUTs undersøkelse (59%
deltagelse)
o Studieledere/lærere (100 % deltagelse, muntlig i evalueringsmøte)
o Interne sensorer (100 % deltagelse, skjema)
-

Innkomne og behandlede klager og avvik

3. Overordnet vurdering av utdanningskvaliteten
En overordnet vurdering av utdanningskvaliteten er gjort på bakgrunn av åtte
kvalitetsindikatorer. Kvantitative indikatorer:
1)Tilstrømning og studenttall
2) Gjennomstrømning
3) Eksamenskarakterer.
Kvalitative indikatorer:
4) Utdanningenes relevans for arbeidslivet
5) Samarbeid med arbeidslivet
6) Arbeidsmåter i studiet
7) Tilbakemeldinger og veiledning for studentene
8) Informasjonsflyten
Dette presenteres i tabellform, som delmål, måltall/kritiske verdier, tiltak som har blitt gjort
siden forrige årsrapport og hovedfunn/avvik. Det blir gjort vurderinger vedrørende
delmålene for hver kvalitetsindikator, hvorvidt de er nådd / i hvilken grad de er nådd, og det
er pekt på mulige årsakssammenhenger. Effekt av igangsatte tiltak fra foregående år er også
vurdert med tanke på ønsket effekt. Forslag til tiltak for å sikre eller heve
utdanningskvaliteten er beskrevet i kap. 7: «Konklusjon og plan for videre tiltak».
Tabellene knyttet til kvalitetsindikatorene er lagt som vedlegg til sist i rapporten.
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4. Vurdering av om studietilbudene fyller kravene for godkjenning i lov
og forskrifter
4.1 Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (Fagskoleloven) av 01.07.2018
Ny fagskolelov ble gjeldende fra 1. juli 2018. Loven har en endret struktur og organisering av
innhold, kapitler og paragrafer. Innholdsmessig er det endringene i kapitel 3 om
Organisering av fagskoler og kap. 3 § 9 om Styrets sammensetning, som har vært grunnlag
for endring av styrets sammensetning og revidering av sentrale dokumenter og ordninger.
Vedtekter for styret er revidert.

4.2 Fagskoleforskriften
Politiattest ved opptak til fagskoleutdanning
I tråd med endringene i Fagskoleforskriften må studenter framvise politiattest ved oppstart.
Det har blitt gjort justeringer i studentenes opptaksbrev, slik at de aktuelle lovhjemlene
fremgår når studentene skal søke politiattest.

4.3 Personvernregler (GDPR)
I henhold til nye regler om personvern er det i samarbeid med IT-koordinator gjort
gjennomgang og avklaring av hvilke personopplysninger Fagskolen aldring og helse
håndterer. Det er videre utarbeidet avtaler med eksterne samarbeidsparter og utviklet
tilgjengelig informasjon om håndteringen til studentene.

4.4 Høringer
Det har vært avgitt to høringssvar:
1. Høring om lovendring om Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), der
Fagskolen aldring og helse har gitt sin fulle tilslutning til lovfesting og opprettelse av
vitnemålsportal for fagskolene.
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2. Høring om ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning – forskriftsfesting, der Fagskolen
aldring og helse støtter gradsbetegnelsene «Fagskolegrad» og «Høyere fagskolegrad». Det er
også lagt inn en kommentar vedr. ansvar for kostnader ved utstedelse av vitnemål.

5. Gjennomgang og vurdering av innkomne klager og klagebehandling
Det har vært klage på feil ved innsending på den elektroniske plattformen. Tre studenter har
ved en anledning fått fram et «fremmed» dokument og det vil si en annen students oppgave
under sin profil. Helsekompetanse, som leverer læringsplattformen har ikke funnet feilen,
men er i tett dialog med fagskolen om problemet skulle dukke opp igjen. Studentene det
gjelder har fått tilbakemelding og det er lagt ut et telefonnummer/nødnummer dersom
noen skulle oppleve dette igjen.
Fordi det er besluttet å gå gradvis over til en annen LMS fra skoleåret 2018, vil fortsatt en
tredjepart av studentene bruke Helsekompetanse ett år til og det er derfor fortsatt fokus på
feilen.
Det har ikke vært noen innkomne klagesaker fra studenter eller andre jfr. klageordningen.

Bruk av klageordningen
Ordningen og skjemaer til bruk for melding av avvik og klager er beskrevet på studentenes
plattform og i fagskolens mappestruktur (for studieledere).
Studentene blir gjort oppmerksom av studieledelsen på fagskolens klageordning, så det er
ingen grunn til å tro at manglende innkomne klager skyldes manglende informasjon. I tillegg
møtes
student og studieleder utenom de halvårige samlingsukene, noe som gir god mulighet til å
påminne og etterspørre hvordan klageordningen fungerer. En annen side er at alle
studentene er i et arbeidsforhold hvor de også forholder seg til kvalitetssystem og
avviksrapportering. Det kan påvirke slik at de har en «trøtthet» for avviksregistrering og ikke
prioriterer denne aktiviteten i sin deltidsutdanning. Det er uheldig for fagskolen og det blir
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særlig viktig å informere og oppfordre til å melde fra skriftlig eller muntlig om det er saker,
slik at fagskolen får mulighet til å vurdere kvaliteten på bakgrunn av denne ordningen.
Ordningen med lokal klagenemd og studenter som stiller som medlemmer der vil
sannsynligvis bidra til fokus på ordningen.

6. Vurdering og systematisk gjennomgang av kvalitetssystemet
Fagskolens studentadministrative system er et egen utviklet og basert på Excel. Det har blitt
vurdert med tanke på sikkerhet, brukervennlighet, anvendelsesområde og rapporteringer,
og det er blitt besluttet å gå over til et nytt system, se punkt 8.3 i Årsrapporten.
Årshjulet er ett funksjonelt arbeidsverktøy i kvalitetsarbeidet. Aktuelle saker og drøftinger
tas opp innenfor de oppsatte møteplaner og referater føres.
Evalueringene foregår via spørreskjemaer og i dialogforum for studenter, ledere,
praksiskontakter og eksterne sensorer. Spørsmålene er revidert og justert også dette året.
Også antall og type spørreundersøkelser til studenter er vurdert og justert.
Studiebarometeret erstatter de to årlige større undersøkelsen, og det er blitt utviklet kortere
undersøkelser etter hvert emne.
En overordnet rutine for studentadministrative funksjoner er utviklet, og rutinebeskrivelser
for registreringer og arbeidsfunksjoner i det nye administrative systemet er påbegynt.
Rutinebeskrivelser og styrende dokumenter er oppdatert i tråd med endringer i GDPR og
Fagskoleloven 01.07.2018.
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7. Konklusjon og plan for videre tiltak
Dette kapitelet er en oppsummering i tabellform av punktene/kapitlene foran og beskriver hvilke
tiltak som er planlagt for å sikre og heve kvaliteten for kommende år. Helt til høyre er det bemerket
hva som må føles opp av Styret.
Område for
Tiltak
Kritiske verdier /
Følges opp
forbedring
målsetning
styringsgruppen
(JA / NEI)
Tilstrømning til
Samarbeid med opplæringsansvarlig
JA
studietilbudet
og fagfolk i UA (møter x 2 pr år).
20 nye studenter
Utviklingshemning Delta med stands på konferanser
ved neste opptak
og aldring
Samarbeide med fylkeskommunen og
fylkesmannen
Oppsøke omkringliggende kommuner
Informere på aktuelle nettsteder
Samarbeid med
Fortsette med strukturerte møter og
NEI
studentenes
tidlig kontakt med
arbeidsplasser
ledere/praksiskontakter
Øke deltagelsen i
75% deltagelse
NEI
• Kvalitetsikre epostadresser
evalueringene fra • Vurdere omfang og antall og
studenter og
utsendelsestidspunkt
arbeidsgivere
• Samarbeide med studentorganet
Digitale
Målet er flere enn
NEI
• Utvikle Læringsgruppene på nett
arbeidsmåter:
80 % mener at
• Bruke muntlig framlegg og
Nettmøtene
Læringsgruppene
vurdere det muntlige framlegget
videreutvikles
er faglig
som læringsarena
inspirerende og
nyttige
Digitale
Studiekravene i forum kobles sammen Målet er at 60 %
NEI
arbeidsmåter:
med andre oppgaver og diskuteres i
mener
Diskusjonsforum
læringsgruppene på nett.
diskusjonsforum er
lærerik måte å
diskutere faglige
spørsmål.
Bruk av digitale
Implementere ny LMS og utvikle
Økt motivasjon og NEI
læringsverktøy
innhold og interaksjoner
læring
Administrative
Ta i bruk nytt administrativt system
Elektronisk
JA
funksjoner og
Studentene bruker student web
søknadsskjema til
oppgaver
bruk v/opptaket
2019
Etablering av nye Søke godkjenning Bergen UA.
Styret bestemmer i JA
studiesteder
Evaluere lærerordningen lokalt.
større grad
Vurdere søknad om
etablering av nye
områdegodkjenning hos NOKUT.
studiesteder
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8. Utviklingsarbeid i Fagskolen aldring og helse
8.1 Nylig igangsatte og nye studietilbud
Finnmark og Hallingdal
Det pågående samarbeid om fagskoletilbud med Fylkesmannen og Fylkeskommunen i
Finnmark som startet i februar 2015 ble ytterligere utvidet våren 2017 med ny
studentgruppe i Demensomsorg og alderspsykiatri som startet i Alta høsten 2017.
Alta kommune er samarbeidspart i dette prosjektet og en lokal fagperson har vært tilknyttet
som lærerressurs og deltatt i oppfølgingen av studentene. I evalueringsmøter med Alta
kommune vurderes det å ha med egne ansatte i fagskolearbeidet som positivt. Det bidrar til
større engasjement og kunnskap innen demens- og alderspsykiatri og videre deltagelse i
andre aktuelle lokale prosjekter/oppgaver.
Utdanningen i demens og alderspsykiatri, Hallingdal startet høsten 2017. Det ble ansatt en
lærer som jobber dels i videregående skole og helse- og oppvekst. Det har hele tiden vært et
tett samarbeid med ledelsen i kommunal pleie- omsorgstjeneste og fagskolen, og i
fagskolesamlingene har studentenes ledere og andre relevante fagfolk blitt invitert inn til
enkelte av forelesningene i fellessamlingene. Det kan muligens få betydning for videre
implementering av tiltak når studentene arbeider med sine praksisoppgaver og tar i bruk
kompetansen på arbeidsplassen.
Erfaringen med bruk av lokale lærerressurser er at det er behov for tett kontakt og
oppfølging med tanke på fagskolens profil og generell opplæring av oppgaver. En studieleder
har fulgt opp både i Hallingdal og Alta med ukentlige administrasjonsmøter i tillegg til annet
samarbeid- og planleggingsarbeid, samt ansvarlig for samlingene. For fagskolen og Aldring og
helse gir det en fin mulighet til å utvikle tilbudet i et tett samarbeid med arbeidslivet, men
det krever en ekstra innsats i forhold til opplæring og oppfølging av lærere som bare er
tilknyttet fagskolen i et redusert engasjement.
De lokale studietilbudene med lokal lærer har gitt muligheter til å gjennomføre
læringsgrupper og veiledninger fysisk. Det har ikke vært lagt noen restriksjoner på det, men
på den måten blir muligens kommunikasjonen via nett og bruk av læringsplattformen ikke så
foretrukket i disse gruppene.
Bergen
Etter den dårlige rekrutteringen til den planlagte oppstarten i Bergen til studietilbudet
demensomsorg og alderspsykiatri høsten 2017. Det var bare 8 som søkte. Det kom 33 søkere
til opptaket for høsten 2018. Det ble laget avtale med en lokal lærerressurs i Bergen.
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Ålesund
På bakgrunn av henvendelsen fra Ålesund kommune, tilskudd fra ekstramidler KD og
godkjenning for studietilbudet Utviklingshemning og aldring ble det tatt opp studenter til
studiestart høsten 2018 i Ålesund kommune. Rekrutteringen har gått tregere enn forventet,
men det startet 14 studenter. På bakgrunn av dårligere rekruttering her, og likedan i Bergen,
har Fagskolen plan om å være mer aktiv og pågående i rekrutteringsarbeidet, også når vi
inngår samarbeid om lokale tilbud

8.2 Utvikling av læringsressurser
I 2016-2017 har det vært utgitt nye rapporter og bøker fra Forlaget Aldring og helse, som
også er kommet studentene til gode. Lærebok om psykiske sykdommer hos eldre er nå i
gang og Signe Tretteteig, redaktør av Demensboka og tidligere studieleder i Fagskolen er
redaktør. Rektor ved fagskolen deltar i referansegruppe.
I digitaliseringsarbeidet ved Aldring og helse er det utviklet film om fysisk aktivitet for eldre,
forelesninger om flere relevante temaer for fagskolen og e-læring om Palliasjon og demens.
Som ledd i utviklingsprosjektet bruk av Pedagogisk Programmert Interaksjon er det blitt
prøvd ut en digital læringsressurs om bruk av referanser og kildekritikk, i samarbeid med
biblioteket ved Aldring og helse.
Fagskolen har brukt opptaksprogrammet Camtasia for opptak av forelesninger til internt
bruk til studentene på læringsplattformen og som omvendt undervisning.
Tre ansatte i fagskolen deltok på Konferansen Spor 2017, der digitalisering og digitale
læringsressurser var på dagsorden.

8.3 Ny læringsplattform og nytt administrativt system
På bakgrunn flere utfordringer ved bruk av læringsplattformen Helsekompetanse, samt
forestående oppgraderinger som ville kreve utviklingsarbeid for studielederne i fagskolen,
ble det vurdert innkjøp av andre løsninger. På bakgrunn av pris, funksjonalitet og support ble
Canvas valgt. Det er for tiden den foretrukne plattformen i Universitets- og
høgskolesektoren og de har stort fokus på de interaktive funksjonalitetene. Det har pågått
opplæring og implementering for oppstart skoleåret 2018.
På grunn av registrerte avvik ved bruk av det fungerende studentadministrative systemet,
ingen funksjonalitet i forhold til automatiske rapporteringer til Lånekassen og DBH
(utdanningsstatistikk) samt krav om gode Exelkunnskap er for brukere, er det kjøpt inn nytt
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studentadministrativ systemet dette året. Systemet er levert av King Arthur (KA) og ble valgt
på bakgrunn av at det var det beste alternativet tilpasset bruk i en mindre skole. Prismessig
var det ingen aktuelle å sammenligne med. KA hadde erfaring med fagskoler og kunne vise
til god oppfølging og support.
Elektronisk søknad om opptak og en studentweb-løsning inngår i det nye
studentadministrative systemet, og det vil også være kompatibelt med samordna opptak og
vitnemålsportalen når fagskolene etter hvert blir inkludert i disse systemene.
En av studielederne har fått økt stilling med 40 % for å drive opplæring, oppfølging og som
utvikler av det digitale løsningene og det nye administrative systemet i fagskolen.

8.4 Utviklingsprosjekter
For å øke kompetanse og prøve ut digitale verktøy og metoder har fagskolen gjennomført to
prosjekter, støttet av utviklingsmidler fra Kunnskapsdepartementet 2017. Prosjektene heter:
1. Programmert pedagogisk interaksjon og omvendt klasserom
2. Læringsgrupper på nett
Begge prosjektene er gjennomført i fagskolens drift, og resultatene fra prosjektet
Læringsgrupper på nett fremgår under Indikator 6 - Arbeidsmåter i studiet.
Det er ansatte i fagskolen og biblioteket ved Aldring og helse som har deltatt, og begge
prosjektene er evaluert i løpet av skoleåret 2017-18.

9. Samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner
Det er ikke formelt samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner, men det er som i tidligere
år vært mye kontakt og utveksling med fagfolk og administrasjon ved Fagskolen i Vestfold.
Fagskolen i Innlandet har godkjent studietilbudet Demensomsorg og alderspsykiatri og er en
naturlig samarbeidspart. Det er påbegynt en tettere kontakt vdr pensum, studieoppgaver og
sensureringsarbeid. Fagskoletilbudet i Utviklingshemning og aldring har hatt samarbeid i
sensureringsarbeidet fagskoleutdanninger med tilsvarende fagskoletilbud.
På bakgrunn av mange henvendelser om videreutdanningstilbud i Utviklingshemning og
aldring fra ansatte i boligtjenester som er bachelorutdannet, har fagskolen og Aldring og
helse meldt det som et behov til Universitetet Sør Øst. Fagskolen har deltatt i et møte, gitt
innspill til planen, som ble godkjent i Fakultetsstyret.
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Årsrapport 2017-2018 Fagskolen aldring og helse

Fagskolen deltar i to lokale nettverk i Vestfold. Her deltar blant annet ledere og ansatte i
helseutdanninger og 1.- og 2. linjehelsetjenester, planleggere og forvaltere. Fagskolen har
presentert fagskoleutdanningene, også i samarbeid med Fagskolen i Vestfold.

10. Kompetanseheving ansatte Fagskolen Aldring og helse
To ansatte har fullført praktisk pedagogisk utdanning dette året. To andre ansatte fortsetter
etter halvgått løp i masterutdanning i yrkespedagogikk.
Utdanningsoppleggene med prosjektarbeider bidrar i stor grad til økt kunnskap om
utdanningene i Fagskolen Aldring og helse og et mer solid grunnlag for utprøving og
vurdering av nye tiltak.

11. Vedlegg til kap. 3: Vurdering av utdanningskvaliteten i tabellform

Studentene får tilgang til sammenfatning av evalueringene og årsrapporten på læringsplattformen
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Til kap 3. Vurdering av utdanningskvaliteten. Kvalitetsindikator 1: Tilstrømning og studenttall. Årsrapport 2017-2018. Fagskolen aldring og helse

Indikator 1: Tilstrømming og studenttall
Mål

Kritiske
verdier
/måltall

Igangsatte/
pågående tiltak

Fagskoletilbudet Demensomsorg og alderspsykiatri
Studiested
Minimum annonse tidsskrifter stand
Tønsberg, er kjent
20 og
kurs/konf.
og foretrukket
inntil 30
web, FB
ved
via tidligere stud
oppstart
epost til kommuner
tilgang til relevante
kontakter Aldring og helse
oppsøke omkringliggende
kommuner

Studiested Bergen,
er kjent og
foretrukket

20 ved
oppstart

Resultat av Vurdering måloppnåelse, mulige årsakssammenhenger
evaluering/
hovedfunn/
avvik
24 ved
oppstart

Søkertallet er som forrige fjor, men på grunn av oppstart av DA-kull i
Bergen er det totalt antall nye DA-studenter høsten 2018: 57. På grunn
av økt etterspørsel etter tilbudet med lokale samlinger, kan det tyde på
at reising/overnatting ifb med samlinger er negativt for arbeidsgiverne
og studenter.
Studentantall mellom 20 og 30 er en foretrukken størrelse på et kull,
både for klassen og studieleder.
Tidligere studenter og deres arbeidsgivere peker seg ut som de fremste
markedsførere. Å bruke ulike markedsføringskanaler er viktig med tanke
på å få studenter fra flere ulike arbeidsplasser og miljøer.

33 ved
oppstart

Det var ikke grunnlag for oppstart av klasse i Bergen 2017, men i 2018
ble målet nådd. Det kan tyde på at det er behov for lengre
rekrutteringstid i en storkommune.
Siden det var tilsagn om tilskudd for 20 plasser fra Hordaland
fylkeskommune har det vært dialog og avtale med Bergen kommune om
å ta inn alle og fordele kostnader.

Til kap 3. Vurdering av utdanningskvaliteten. Kvalitetsindikator 1: Tilstrømning og studenttall. Årsrapport 2017-2018. Fagskolen aldring og helse

Mål

Kritiske
verdier
/måltall

Igangsatte/
pågående tiltak

Fagskoletilbudet Utviklingshemning og aldring
Studiested
20 ved
annonse tidsskrifter stand
Tønsberg, er kjent oppstart
kurs/konf.
og foretrukket
web, FB
via tidligere stud
epost til kommuner
tilgang til relevante
kontakter Aldring og helse

Studiested
Ålesund, er kjent
og foretrukket
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Resultat av
evaluering/
hovedfunn/
avvik

Vurdering måloppnåelse, mulige årsakssammenhenger

12 ved
oppstart

Måltallet var satt med tanke på 2016-tallet (22). Det ble 12 som
startet. Men sett i lys av oppstart av DA-kull i Ålesund er det totalt
antall nye UA -studenter 26 og det høyeste antall som har startet
hittil.
Den labre tilstrømning til UA Tønsberg kan forklares med at dette
tilbudet fortsatt er nytt og ukjent, og av tidligere uteksaminerte
finnes det langt færre «ambassadører» enn i studietilbudet DA. Det
kan også ha sammenheng med at fagfeltet er smalere. Det vises
også til erfaringer fra andre prosjekter i regi av Aldring og helse at
det kan være problematisk å nå ut med informasjon til de riktige
personene og tjenestestedene.
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Samarbeidspart Ålesund kommune mente 20 var aktuelt tall fra
ansatte i Ålesund. Rekrutteringen til omkringliggende og andre
kommuner kom derfor ikke i gang før to måneder for oppstart og
det var ikke tilstrekkelig til å nå målet. Rekrutteringen ble muligens i
for stor grad overlatt til de som hadde bestilt tilbudet, uten at
Aldring og helse deltok aktivt.

Til kap 3. Vurdering av utdanningskvaliteten. Kvalitetsindikator 2: Gjennomstrømning. Årsrapport 2017-2018. Fagskolen aldring og helse

Indikator 2: Gjennomstrømning
Uteksaminert juni 2018: 69
Frafall: 4 har avbrutt og 2 er i permisjon.
Gjennomstrømning: 63 (93%)
Mål

Kritiske
verdier
/måltall

Igangsatte/
pågående tiltak

På studiested
Tønsberg
Fagskoletilbudet
Utviklingshemning
og aldring fullfører
studentene
På studiested
Tønsberg,
Demensomsorg og
alderspsykiatri
fullfører
studentene

80%

Tydelig informasjon i
søksfasen og ved oppstart
om arbeidsmengden i studiet
Fokus på arbeidsmengde i
revideringsarbeid av
studiekrav
Studenter som vil avslutte
følges opp med samtaler og
vurderinger om
tilrettelegginger som
utsettelser på innleveringer,
permisjon, hjelp til å søke
stipend/støtte, osv.

80%

Resultat av Vurdering måloppnåelse, mulige årsakssammenhenger
evaluering/
hovedfunn/
avvik
95%
Svært gode resultatet er dette året, og det sees i sammenheng med
(21 av 22)
igangsatte tiltak.

91 %
(43 av 47)

Til kap 3. Vurdering av utdanningskvaliteten. Kvalitetsindikator 3: Eksamenskarakter. Årsrapport 2017-2018. Fagskolen aldring og helse

Indikator 3: Eksamenskarakterer
Mål

Fagskolen Aldring
og helse
uteksaminerer
kandidater med
høy kompetanse
og høyt
læringsutbytte

Kritiske
verdier
/måltall

Igangsatte/
pågående tiltak

Ingen
stryk

Økt antall obligatorisk veiledninger,
både tidlig, underveis og mot slutt i
eksamensperioden.
Studentene veiledes i større grad til
bruk av kartleggingsverktøy, nyttige
hjelpemidler i analysearbeidet.

Resultat av evaluering/
hovedfunn/avvik
Samlet resultat:
64 uteksaminerte studenter
A: 14 (22%)
B: 22 (34%)
C: 21 (33%)
D: 4 (6%)
E: 3 (5%)

Aktiv bruk av læringsutbyttebeskrivelser

UA Tønsberg
21 uteksaminerte studenter
A: 19% B: 43 % C: 33 % D: 0 %
E:5% Ingen stryk

Innspill og utvikling av
eksamensoppgavene i ulike fora;
lærermøter
referansegruppemøter, sensormøter

DA Tønsberg
43 uteksaminerte studenter
A: 23% B: 30% C: 33% D: 9%
E: 4% Ingen stryk

Vurdering måloppnåelse, mulige
årsakssammenhenger
Sammenlignet med foregående kull er det
liten endring, bortsett fra at karakteren E
har blitt gitt til tre av kandidatene. Det er
for lite grunnlag til si noe mer om dette og
sannsynligvis er det en naturlig variasjon.
Gjennomgående gode resultater og ingen
stryk kan forklares ved god oppfølging og
veiledning fra studielederne. Det bekreftes
også av resultatene i studentevalueringer,
der tilfredsheten på veiledning i forbindelse
med eksamen får høy score. Også det at vi
rekrutterer særlig faglig interesserte og
målbevisste kandidater til studietilbudene
kan forklare det gode resultatet. I
Studiebarometeret angir 96% at de valgte
studie pga faglig interesse.
Det har for første gang vært med sensor
som er lærer ved tilsvarende fagskoletilbud
ved en annen fagskole for UA-kandidatene,
og det ansees å være en styrke for
resultatenes troverdighet og som innspill til
korreksjon/endringer

Til kap 3. Vurdering av utdanningskvaliteten. Kvalitetsindikator 4: Praksisrelevans. Årsrapport 2017-2018. Fagskolen aldring og helse

Indikator 4: Praksisrelevans
Samtlige studenter har sitt daglige arbeid med målgruppen for valgt studietilbud.
Mål

Kritiske verdier
/måltall

Fagskoleutdanningen har
høy grad
av relevans
for praksis

Studenten scorer 4,8
på Studiebarometeret
90 % i arbeidsgiverundersøkelsen
(questback)

Resultat av
evaluering/
hovedfunn/
Avvik
100 % av ledere/praksiskontakter mener at
fagskoleutdanningen gir nyttig kompetanse
for avdelingen.
100 % mener at praksisoppgavene er
relevante.
Studentene scorer i Studiebarometeret til
4,9 (5 er topp) på spørsmålet om «I hvilken
grad mener du at studiet du går på:- Gir
kompetanse som er viktig i arbeidslivet».
Både studenter og arbeidsgivere opplever
fagskolens temaer og studiekrav som
praksisnær og relevante i
arbeidshverdagen.
På spørsmål i Studiebarometeret om
«studiet gir kompetanse til å gå rett ut i
yrkeslivet uten ytterligere utdanning»
scorer studentene 4,0. Dette spørsmålet
har lavest score i hele undersøkelsen.

Igangsatte/
pågående tiltak

Vurdering måloppnåelse, mulige
årsakssammenhenger

1.Studieleder drøfter og
evaluerer oppgavene
med praksiskontakter og
ledere i
praksissamtalene
2.Studielederne bruker
lokale forelesere og
samarbeider med
fagmiljøet i de lokale
tilbudene
3.Studielederne deltar i
konferanser og kurs, der
praksisfeltet deltar.
4.Fagskolens ledelse
deltar i dialog og møter
med praksisfeltet og
bestillerne om bruk av
kompetansen

Som tidligere år har
praksisrelevansen høy score for
begge utdanningene. Det viser at
studietilbudet er godt tilpasset
arbeidslivets behov for
kompetanse.
Årsaken til høy scoring mener vi har
sammenheng med et vedvarende
fokus og stadig nye tiltak som
igangsettes.
Når studentene har scoret til 4,0 på
spørsmålet om at «studiet gir
kompetanse til å gå rett ut i
yrkeslivet uten ytterligere
utdanning», så må vi finne ut mer
av dette. Det er første gang vi
vurderer resultatet fra
Studiebarometeret og det kan være
en uklar tekst. Men det kan ha

Til kap 3. Vurdering av utdanningskvaliteten. Kvalitetsindikator 4: Praksisrelevans. Årsrapport 2017-2018. Fagskolen aldring og helse

5.Styrets medlemmer er
representanter for
relevant arbeidsliv

Mål

Kritiske verdier
/måltall

Fagskolen
utdanner
reflekterte
yrkesutøvere

80 %

Resultat av
evaluering/
hovedfunn/Avvik
90 % av ledere/praksiskontakter mener at
det å ha en fagskoleutdannet kollega har
bidratt til flere etiske refleksjoner og faglige
drøftinger på arbeidsplassen.

Igangsatte/
pågående tiltak
Studentene må ha faglig
muntlig forberedt
presentasjon i
læringsgruppene
Studiekrav i emne 1 om
etisk refleksjon
inkluderer kollega
Emneevaluering etter
hvert emne på
questback

sammenheng med at noen
studenter gir uttrykk for at de er
redd for at kompetansen deres i
liten grad blir tatt i bruk, og det er i
så fall et interessant og viktig punkt
for fagskolen.
Vurdering måloppnåelse, mulige
årsakssammenhenger
Måloppnåelsen er høy og det
skyldes at dette målområde har
høyt fokus og er et pågående
utviklingsområde.
Emneevaluering etter hvert emne
vil sannsynligvis hjelpe
studielederne med
utviklingsarbeidet og fokus på
hvordan legge opp til stadig mer og
variert form for refleksjonsarbeid.

Til kap 3. Vurdering av utdanningskvaliteten. Kvalitetsindikator 5: Samarbeid med praksis. Årsrapport 2017-2018. Fagskolen aldring og helse

Indikator 5: Samarbeid med praksis
De fleste jobber i sykehjem og boligtjeneste. Det er 17% i hjemmebaserte tjenester (17%) og det er ingen stigning i forhold til forrige år.
Det er 7% som jobber i dagtilbud (7%).
Mål

Fagskolen
samarbeider
med
praksis

Kritiske
verdier
/måltall

Igangsatte/
pågående
tiltak
Informasjon og
samarbeidsmø
ter med
studentens
leder er
utvidet og
videreutviklet.

Resultat av evaluering/ hovedfunn/avvik

Vurdering måloppnåelse, mulige årsakssammenhenger

1.I løpet av studiet har det vært inntil tre
praksissamtaler mellom student, praksiskontakt
og studieleder der leder også var invitert, der 90
% har deltatt. 87 % mener at disse samtalene
var nyttige. ( Arbeidsgiverundersøkelsen,
questback)
2.På spørsmålet om hvorvidt det er godt
samarbeid med arbeidslivet scorer 64% av
studentene svært godt (5) og 31 % scorer 4 og
5% scoret 3. Ingen på 1 og 2
(Studiebarometeret).
Om lag halvparten av studentene som ble
uteksaminert dette året har krysset for at leder
viser interesse for studiet og for det de har lært,
og 30 % har krysset for at det er lite interesse.
3.Lederne og praksiskontaktene har i
arbeidsgiverundersøkelsen markert for at
studenten har fått eller skal få nye oppgaver, at
«studenten skal være faglige ressurspersoner i
enheten/kommunen» (87%), at de «skal delta
aktivt i etisk refleksjon» (69%) og «at de skal
delta med internopplæring (65%).

Den stadig økte kontakten skolen har hatt med
arbeidsplassene gir forventninger om studentene skulle
oppleve leders interesse enda større enn det de har
markert for i questbackundersøkelsen. På bakgrunn av
ledernes besvarelser og interesse henger dette ikke så
godt sammen, men det kan være at de lederne som deltok
i undersøkelsen ikke hører sammen med de studentene
som ikke opplever leders interesse for studie og
kompetansen. Det kan også skyldes manglende økonomisk
støtte /tilrettelegging, om ledelsen er nær studenten i det
daglige eller hvorvidt relasjonene er gode/dårlige forhold. I
questbackundersøkelsen har en student lagt inn
kommentar om at hvorvidt kunnskapen er i bruk, har
sammenheng med kollegaenes og/eller leders syn på bruk
av kompetanse.

Til kap 3. Vurdering av utdanningskvaliteten. Kvalitetsindikator 6: Arbeidsmåter. Årsrapport 2017-2018. Fagskolen aldring og helse

Indikator 6: Arbeidsmåter i studiet
Utdanningen har et bredt utvalg av arbeidsformer og det er særlig studentevalueringene som gir informasjon om hvorvidt disse fremmer læring og
læringsutbytte.
Mål

Kritiske verdier
/måltall

Igangsatte/
pågående tiltak

Resultat av
evaluering/
hovedfunn/
avvik

Vurdering måloppnåelse, mulige
årsakssammenhenger

Det er et mål at
studieledere og
studenter har det
digitale klasserommet
som et
informasjonssted og
«treffsted»

Målet er at mer
enn halvparten av
studentene er
oftere enn 1 gang
pr uke inne i klasserommet

studielederne
bruker
klasserommet
som eneste
informasjonskana
l, ikke epost.

75 % er inne oftere enn èn gang
pr uke. Det er en liten
forbedring fra forrige år, og en
økning på 25% sammenlignet
med for to år siden.

Studentene er inne i klasserommet hyppigere
nå og det sees i sammenheng med pågående
tiltak; at informasjon fortrinnsvis legges i
klasserommet og ikke sendes på epost.

Ukentlige
triggere, faglige
tips/henvisninger
etc legges ut i
klasserommet.
85 % av mener det
er lett å finne
informasjonen

59,7% har krysset for påstanden
at det er lett å finne
informasjonen fra lærerne, og
det er dårligere enn i fjor (74%)
Her er det variasjoner mellom
kullene. Verdien er lavest hos
studentene i Hallingdal og Alta,
henholdsvis 40% og 43,8%

Årsaken til at informasjonen er vanskelig å
finne for noen, kan skyldes at informasjonen
legges ut på noen ulike steder. Det kan også
sees i sammenheng med at de «lokale»
studentene møtes oftere fysisk i
læringsgrupper og at klasserommet på nett
ikke blir det foretrukne «treffstedet». Likedan
er det to nye lærere som ikke er så godt kjent
med bruk av plattformen. Det har også
forekommet avvik ved bruk av plattformen og
innleveringer av oppgaver for et par studenter
i Hallingdal, og det kan også påvirke negativt
for bruk av plattformen generelt.

Til kap 3. Vurdering av utdanningskvaliteten. Kvalitetsindikator 6: Arbeidsmåter. Årsrapport 2017-2018. Fagskolen aldring og helse

Mål

Kritiske verdier
/måltall

Igangsatte/
pågående tiltak

Læringsgruppene
bidrar til læring for
studentene

Målet er at under
10 % av studentene
vurderer møtene til
lite faglig utbytte
og flere enn 60 %
at de er faglig
inspirerende og
nyttige

Innholdet/tema
er direkte koblet
til pågående
studiekrav
Adobe connect
som
kommunikasjonsløsning

Resultat av
evaluering/
hovedfunn/
avvik
76 % har krysset for at det er
faglig inspirerende og nyttig
med læringsgrupper. I fjor
krysset 52% for det samme.
Flertallet av studentene i DAkullene evaluerer
læringsgruppene som nyttige i
læringsprosessen, både de som
møtes fysisk og de som møtes
via nettkommunikasjon.

Vurdering måloppnåelse, mulige
årsakssammenhenger

I UA-kullene mener 23,1% at
læringsgruppene gir lite faglig
utbytte. I kommentarfeltet
skriver flere om dårlig
organisering og teknologiske
utfordringer.

Utprøving av læringsgrupper på nett og bruk
av Adobe connect var et prosjekt høsten 2017
for Kull DA 2017, Tønsberg. Satsningen og
utprøvingen kan forklare at evalueringen av
Læringsgrupper har steget.

Bare ganske få; 3,4 % har
krysset for at møtene på nett gir
lite faglig utbytte, i fjor var det
13%.

På bakgrunn av resultatene fra DA-kullene kan
vi konkluderer med at det er en nyttig
arbeidsmåte. Det vurderes som en måte for
faglige diskusjoner, forelesning og som et
møtested mellom samlingene.
UA- gruppen har brukt Skype som
kommunikasjonsløsning. UA-studentenes
dårlige avkrysning og mange kommentarer
kan forklares med både tekniske og
pedagogisk/organisatorisk utfordringer.

Til kap 3. Vurdering av utdanningskvaliteten. Kvalitetsindikator 6: Arbeidsmåter. Årsrapport 2017-2018. Fagskolen aldring og helse

Mål

Kritiske verdier
/måltall

Igangsatte/
pågående tiltak

Diskusjonsforum
fremmer de faglige
faglige dialogene og

60 % mener
diskusjonsforum er
lærerik måte å
diskutere faglige
spørsmål

Oppgavene i
forum har en
«rød tråd» med
andre oppgaver
innen emne

praksisfelleskapet

Lærer stimulerer
til de faglige
dialogene

Resultat av
evaluering/
hovedfunn/
avvik
54 % av alle studentene mener
diskusjonsforum er en fin og
lærerik måte å diskutere faglige
spørsmål. Det er liten økning fra
forrige questback-undersøkelse,
43 %.
57% av alle studentene mener i
questbackundersøkelsen at
lesing av andres innlegg er
interessant.
29 % mener at
responsinnleggene og dialogene
gir faglig utbytte

Vurdering måloppnåelse, mulige
årsakssammenhenger

Resultatene viser at det er noen flere
studenter som opplever arbeidsformen
lærerik, men det er fortsatt for lavt i forhold til
måltallet som er 60.
Det har vært et økt fokus og oppmerksomhet
på bruk av forum som læringsarena blant
studieledelsen dette året. Det er utført en
innholdsanalyse av tidligere innlegg, og dette
har muligens bidratt til å se det store
potensiale i denne oppgaveformen.
Studielederne vurderer oppgavene i forum til
å gi mange gode faglige drøftinger.

Til kap 3. Vurdering av utdanningskvaliteten. Kvalitetsindikator 7: Tilbakemeldinger og veiledning. Årsrapport 2017-2018. Fagskolen aldring og helse

Indikator 7: Tilbakemeldinger og veiledning
Utdanningen har et bredt utvalg av arbeidsformer og det er særlig studentevalueringene (Studiebarometeret og Questback)som gir informasjon om hvorvidt
disse fremmer læring og læringsutbytte.
Mål

Studentene
nyttiggjør seg
tilbakemeldinger og
veiledning

Kritiske Igangsatte/
verdier pågående tiltak
/måltall

4,8

Obligatoriske
innsendinger av
planer i
forbindelse med
praksisoppgaver
Fastsatte
datoer/tider for
veiledninger
underveis i
oppgaveskriving

Resultat av
evaluering/
hovedfunn/
avvik
Studentene har besvart to spørsmål i
Studiebarometeret om tilbakemeldinger; om de er
tilfreds med antall tilbakemeldinger og om
tilbakemeldingene er konstruktive. Begge får score på
4,8 (5 er topp).

I Questbackundersøkelsen svarer 47 % at de bruker
muligheten de får til forbedring gjennom
mappevurderingen.

Studielederne evaluerer at flere av studentene
nyttiggjør seg tilbakemeldinger underveis i arbeidet
med studiekravene.

Vurdering måloppnåelse, mulige
årsakssammenhenger

Evalueringen viser at studentene er
svært tilfreds med tilbakemeldinger på
studiekrav.
Mappevurderingen som gir mulighet til
utbedringer etter en vurdering av
studiekravet brukes av omtrent
halvparten, og det burde kanskje
forventet være høyere ? Studielederne
mener å se at studentene nyttiggjør seg
tilbakemeldinger i senere innleveringer
selv om de ikke har benyttet seg av
muligheten til å forbedre karakter i
mappevurderingen.

Til kap 3. Vurdering av utdanningskvaliteten. Kvalitetsindikator 8: Informasjonsflyten. Årsrapport 2017-2018. Fagskolen aldring og helse

Indikator 8: Informasjonsflyten
Mål

Studentene får
tilstrekkelig informasjon
og får kontakt med
studieleder ved behov

Svarprosent fra studenter
og ledere og
praksiskontaker på de
elektroniske
spørreundersøkelser

Kritiske
verdier
/måltall
4,5
(5 er
topp)

75%

Igangsatte/
pågående tiltak

Resultat av evaluering/ hovedfunn/
avvik

Vurdering måloppnåelse, mulige
årsakssammenhenger

Oppdatert informasjon
på nettsidene

Studentene har scoret 4,5 på
spørsmålene
(Studiebarometeret):
-Tilgjengeligheten på informasjon om
studiet du går på
-Kvaliteten på informasjonen om
studiet du går på
Alle studentene mente de hadde fått
tilstrekkelig informasjon underveis i
studiet og at de hadde fått kontakt
med studieleder når de har hatt behov
for det.

Det er nedskrevet forventet responstid (innen
dagen etter henvendelsen, minus
helg/høytider). Studielederne sier at de har
stor forståelse for situasjonen til voksne
studenter som er i arbeid, og ønsker å svare
når som helst, bare de kan styre det selv.

Ledere og praksiskontakter:
Svarprosenten på questback er 51%. I
fjor var det 66%.
Studentene har besvart x 2 større
undersøkelser og en kort
emneundersøkelse dette året- og
svarprosentene er : 66%, 59% og 40%.
Sammenlignet med i fjor var den
laveste svarprosenten på 88 og det var
to questbackundersøkelser.

Svarprosentene har gått ned hos studenter og
arbeidsgivere siden i fjor, og lavere enn
måltallet, som er satt til 75%. Selv om
omfanget av undersøkelsen til lederne hadde
krympet betraktelig og spørsmålene var
forenklet, hadde ikke dette bidratt økt
deltagelse. Ledere har mange forhold å
evaluere i sin virksomhet og det er ikke
forventet at alle velger å svare på questback. I
avsluttende samtale praksis- skole-student vil
leder også gi sin tilbakemelding vdr
samarbeidet og informasjonen som er gitt

Gjentagende invitasjon
til å ta kontakt på
nett/sms/tlf

Kvalitetsikre
epostadresser
Vurdere omfang og
antall og
utsendelsestidspunkt
Samarbeide med
studentorganet

Til kap 3. Vurdering av utdanningskvaliteten. Kvalitetsindikator 8: Informasjonsflyten. Årsrapport 2017-2018. Fagskolen aldring og helse
underveis, og gi oss ytterligere informasjon om
dette forholdet.
Nedgangen for studentene kan muligens
forklares med at det ikke har blitt anmodet
sterkt nok ? Det kan også ha sammenheng
med at det har blitt to store undersøkelser
relativt tett. Studentrepresentantene ga
uttrykk for overraskelse over at det var så
dårlig deltagelse, men innrømmet at de ikke
hadde engasjert seg.

