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Forord 
NOKUT fører tilsyn med kvaliteten ved norske fagskoler og skal bidra til kvalitetsutvikling 
ved institusjonene. I 2019 gjennomførte NOKUT en pilot for tilsyn med fagskolenes 
systematiske kvalitetsarbeid. Fra 2020 ble dette virkemiddelet etablert som et nytt tilsyn 
for fagskoler. Formålet med tilsynet med fagskolenes kvalitetsarbeid er å bidra til å sikre og 
utvikle kvaliteten i utdanningene gjennom å kontrollere, veilede og gi råd om videre 
utvikling av kvalitetsarbeidet. Alle norske fagskoler skal dokumentere kvalitetsarbeidet sitt. 
Det interne systemet for kvalitetssikring skal bidra til et kvalitetsarbeid som utvikler og 
forbedrer utdanningene, retter opp sviktende kvalitet i utdanningene og sikrer 
fagskoleutdanningenes yrkesrelevans.    
  
NOKUT har vurdert det systematiske kvalitetsarbeidet ved Det Tverrfaglige Kunstinstitutt 
basert på skriftlig dokumentasjon fra fagskolen. NOKUT har oppnevnt følgende sakkyndige, 
som har bidratt med innspill og kvalitetssikring av vurderingene i den første runden av 
tilsynet:   

• Anne Hagen Bakken, leder for fagskoleavdelingen, Norges grønne fagskole – Vea   
• Henning Skau, nestleder i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF)   
• Marthe Dirdal, rektor ved Fagskolen AOF Norge   
• Lena Svendheim, leder for avdeling for nettstudier ved Fagskolen Kristiania   

  
I NOKUTs første vurdering fikk Det Tverrfaglige Kunstinstitutt pålegg om å rette opp 
mangler i kvalitetsarbeidet. Fagskolen sendte 12. september 2022 inn ny dokumentasjon 
for å vise at de har rettet opp de påpekte manglene. Vurderingen av dokumentasjonen 
etter oppretting er utført av NOKUT uten sakkyndige.  
  
Denne innstillingen består av NOKUTs første vurdering av kvalitetsarbeidet med vedtak 
(kapittel 4), NOKUTs innstilling etter oppretting (kapittel 5) samt fagskolens uttalelse til 
NOKUTs innstilling etter første vurdering i saken (kapittel 6). Disse dokumentene var 
grunnlaget for NOKUTs beslutning om å avslutte tilsynet.   
  
NOKUT ønsker å takke panelet av sakkyndige for vel utført arbeid. NOKUT vil også takke   
ansatte og studenter ved Det Tverrfaglige Kunstinstitutt, som har bidratt til NOKUTs arbeid 
gjennom å dokumentere kvalitetsarbeidet, delta på dialogmøter og annet.   
  
   
Oslo, 13. desember 2022  
Nina Waaler,  
tilsynsdirektør  
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1 Oppsummering  
I tilsynet med kvalitetsarbeidet ved Det Tverrfaglige Kunstinstitutt har NOKUT vurdert 
kvalitetsarbeidet opp mot fagskoletilsynsforskriften §§ 4-1 og 4-2 første avsnitt. NOKUT har 
også vurdert kravet til studentombud nedfelt i fagskoleloven § 14 a. første avsnitt og kravet 
til ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningene i fagskoleloven § 21. 

1.1 NOKUTs første vurdering av kvalitetsarbeidet  
NOKUTs første vurdering av kvalitetsarbeidet ved Det Tverrfaglige Kunstinstitutt ga inntrykk 
av at det foregår mye godt uformelt kvalitetsarbeid ved fagskolen, og NOKUT hadde ingen 
indikasjoner på at det er sviktende kvalitet ved fagskolen. Det var imidlertid en del mangler 
i det formelle kvalitetssikringssystemet, som gjorde det uklart hvordan deler av det 
systematiske kvalitetsarbeidet skal gjennomføres i praksis. Mye av den innsendte 
dokumentasjonen av utført kvalitetsarbeid var fra perioden før 2017, og NOKUT kunne 
derfor ikke se hvor systematisk deler av kvalitetsarbeidet har blitt gjennomført de siste 
årene. 

I NOKUTs første vurdering av kvalitetsarbeidet var konklusjonen at fagskolens beskrivelse 
av systemet for kvalitetssikring inneholder mål for utdanningenes kvalitet og 
kvalitetsarbeidet. Systembeskrivelsen viser at fagskolen har et system for å innhente 
informasjon som del av kvalitetsarbeidet og viser rapporteringslinjene i kvalitetsarbeidet. 
Systembeskrivelsen viser ikke hvordan kvalitetsarbeidet skal gjennomføres, og har 
mangelfulle beskrivelser av ansvarsfordelingen i kvalitetsarbeidet. Det går heller ikke frem 
hva slags rutiner fagskolen har for å avdekke og rette opp sviktende kvalitet.  

Det Tverrfaglige Kunstinstitutt dokumenterte i NOKUTs første vurdering at kvalitetsarbeidet 
er forankret i fagskolens styre og ledelse, og at ledelsen årlig vurderer og 
analyserer utdanningens kvalitet og rapporterer videre til fagskolens styre. Tilsynet viste 
tydelig at fagskolen involverer studenter, studentorgan og ansatte i kvalitetsarbeidet. Selv 
om kvalitetssikringssystemet beskriver en ordning for innhenting av informasjon fra 
relevante kilder, dokumenterte ikke fagskolen i første runde at de innhentet informasjon 
systematisk fra studenter, ansatte og yrkesfeltet for å vurdere om utdanningen oppnår 
fagskolens mål for kvalitet. Fagskolen dokumenterte at den innhentet informasjon fra 
andre relevante kilder, men dokumenterte ikke at den systematisk innhenter resultater fra 
fagskolens internkontroll for å vurdere måloppnåelsen. Det Tverrfaglige Kunstinstitutt 
dokumenterte heller ikke at den bruker sin vurdering av kvaliteten til å rette opp sviktende 
kvalitet og til å videreutvikle kvaliteten i utdanningen.  

Fagskolens styre har ansatt studentombud som rapporterer direkte til styret gjennom 
halvårsrapport og årsrapport, i henhold til fagskoleloven § 14 a. første avsnitt. Fagskolen 
har dokumentert at den bruker ekstern sensor i vurderingene, i henhold til i fagskoleloven § 
21. første avsnitt, siste setning.  
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I NOKUTs første vurdering var konklusjonen at Det Tverrfaglige Kunstinstitutt ikke oppfyller 
alle kravene til systematisk kvalitetsarbeid i regelverket.  

1.2 NOKUTs vurdering etter oppretting  
Det Tverrfaglige Kunstinstitutt fikk i vedtak av 15. september 2021 pålegg om å rette opp 
mangler i fagskoletilsynsforskriften §§ 4-1 og 4-2. 

NOKUT har besluttet å utrede ordlyden i fagskoletilsynsforskriften § 4-1 tredje ledd bokstav 
b. Siden ordlyden i § 4-1 tredje ledd bokstav b. er under utredning, er dette kravet tatt ut av 
tilsynet med fagskolens systematiske kvalitetsarbeid etter oppretting. Det Tverrfaglige 
Kunstinstitutt skal derfor ikke dokumentere at den oppfyller kravet om at fagskolen 
systematisk innhenter resultater fra fagskolens internkontroll som del av sitt 
kvalitetsarbeid.   

I tilsyn etter oppretting skal Det Tverrfaglige Kunstinstitutt derfor kun dokumentere at den 
har rettet opp påpekte mangler i henhold til  

§ 4-1. Fagskolens systematiske kvalitetsarbeid, tredje og fjerde avsnitt:   

For å vurdere om hver enkelt utdanning når målet for kvalitet, skal fagskolen systematisk 
innhente a. informasjon fra studenter, ansatte, representanter fra yrkesfeltet og eventuelle 
andre relevante kilder.   

Fagskolen skal bruke sin vurdering av kvaliteten til å rette opp sviktende kvalitet og 
videreutvikle kvaliteten i utdanningene. 

§ 4-2. Fagskolens system for kvalitetssikring, første avsnitt:   

Fagskolens beskrivelse av systemet for kvalitetssikring skal vise (...) hvordan arbeidet skal 
gjennomføres og ansvarsforholdene.   

I tilsynet etter oppretting er NOKUTs vurdering at Det Tverrfaglige Kunstinstitutt 
dokumenterer at den har rettet opp manglene i sitt kvalitetsarbeid, slik at fagskolen 
oppfyller alle de vurderte kravene i fagskoletilsynsforskriften §§ 4-1 og 4-2. 
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2 Om tilsynet  
 

2.1 Tilsynsprosessen 
Det Tverrfaglige Kunstinstitutt ble 26. august 2020 bedt om å dokumentere til NOKUT 
hvordan kvalitetsarbeidet oppfyller kravene til fagskolenes kvalitetsarbeid i 
fagskoletilsynsforskriften kapittel 4. I tillegg ble fagskolen bedt om å dokumentere 

• kravet om studentombud nedfelt i fagskoleloven § 14 a. første avsnitt   
• kravet om ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningene nedfelt i 

fagskoleloven § 21 første avsnitt, siste setning  

Fagskolen sendte dokumentasjon til NOKUT innen fristen 13. januar 2021, og sendte inn 
supplerende dokumentasjon 17. februar 2021 og 27. mai 2021. NOKUT gjennomførte 
dialogmøte med fagskolen 27. mai 2021 og 15. november 2021.  

I NOKUTs første vurdering var konklusjonen at Det Tverrfaglige Kunstinstitutt ikke oppfylte 
alle kravene til systematisk kvalitetsarbeid i regelverket, og fagskolen ble i vedtak av 15. 
september 2021 pålagt å dokumentere at den har rettet opp påpekte mangler i henhold til 
fagskoletilsynsforskriften §§ 4-1 og 4-2, med frist 15. september 2022. Fagskolen sendte inn 
dokumentasjon til NOKUT 12. september 2022.   

Vurderingene i denne innstillingen er basert på dokumentasjon som er mottatt fra 
fagskolen. Oversikt over den skriftlige dokumentasjonen er tilgjengelig i elinnsyn – offentlig 
elektronisk postjournal.  

 

2.2 Regelverket  
Fagskolenes kvalitetsarbeid er regulert i lov om høyere yrkesfaglig utdanning 
(fagskoleloven), fagskoleforskriften § 49 og fagskoletilsynsforskriften kapittel 4. Krav til 
fagskolens kvalitetsarbeid.  
 

Fagskoleloven § 4 tredje avsnitt 
Fagskoler skal ha tilfredsstillende interne systemer for kvalitetssikring. Studentevalueringer 
skal inngå i disse systemene. Departementet gir forskrift om krav til 
kvalitetssikringssystemer og kvalitetsarbeid.  
  
Fagskoleforskriften § 49 første avsnitt 
Fagskoler skal ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring av utdanningen som 
bidrar til kvalitetsutvikling, forbedringer og fagskoleutdanningenes yrkesrelevans, gir 
tilfredsstillende dokumentasjon av kvalitetsarbeidet ved institusjonen og avdekker 
eventuell sviktende kvalitet i fagskoleutdanningene.  
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2 Om tilsynet

2.1 Tilsynsprosessen
Det Tverrfaglige Kunstinstitutt ble 26. august 2020 bedt om å dokumentere ti l NOKUT
hvordan kvalitetsarbeidet oppfyller kravene ti l fagskolenes kvalitetsarbeid i
fagskoletilsynsforskriften kapittel 4. I tillegg ble fagskolen bedt om å dokumentere

• kravet om studentombud nedfelt i fagskoleloven § 14 a. første avsnitt

• kravet om ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningene nedfelt i
fagskoleloven § 21 første avsnitt, siste setning

Fagskolen sendte dokumentasjon til NOKUT innen fristen 13. januar 2021, og sendte inn
supplerende dokumentasjon 17. februar 2021 og 27. mai 2021. NOKUT gjennomførte
dialogmøte med fagskolen 27. mai 2021 og 15. november 2021.

I NOKUTs første vurdering var konklusjonen at Det Tverrfaglige Kunstinstitutt ikke oppfylte
alle kravene ti l systematisk kvalitetsarbeid i regelverket, og fagskolen ble i vedtak av 15.
september 2021 pålagt å dokumentere at den har rettet opp påpekte mangler i henhold ti l
fagskoletilsynsforskriften§§ 4-1 og 4-2, med frist 15. september 2022. Fagskolen sendte inn
dokumentasjon ti l NOKUT 12. september 2022.

Vurderingene i denne innstillingen er basert på dokumentasjon som er mottatt fra
fagskolen. Oversikt over den skriftlige dokumentasjonen er tilgjengelig i el innsyn - offentlig
elektronisk postjournal.

2.2 Regelverket
Fagskolenes kvalitetsarbeid er regulert i lov om høyere yrkesfaglig utdanning
(fagskoleloven), fagskoleforskriften § 49 og fagskoletilsynsforskriften kapittel 4. Krav ti l
fagskolens kvalitetsarbeid.

Fagskoleloven § 4 tredje avsnitt
Fagskoler skal ha tilfredsstillende interne systemer for kvalitetssikring. Studentevalueringer
skal inngå i disse systemene. Departementet gir forskrift om krav ti l
kvalitetssikringssystemer og kvalitetsarbeid.

Fagskoleforskriften § 49 første avsnitt
Fagskoler skal ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring av utdanningen som
bidrar t i l kvalitetsutvikling, forbedringer og fagskoleutdanningenes yrkesrelevans, gir
tilfredsstillende dokumentasjon av kvalitetsarbeidet ved institusjonen og avdekker
eventuell sviktende kvalitet i fagskoleutdanningene.
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Fagskoleforskriften § 49 fjerde avsnitt 
Hvis NOKUT i forbindelse med et tilsyn med kvalitetsarbeidet finner at dette ikke er 
tilfredsstillende ved en fagskole som gir akkreditert fagskoleutdanning, skal fagskolen gis 
pålegg om å rette opp forholdene innen en frist på inntil ett år. Hvis NOKUT etter nytt tilsyn 
finner at kvalitetsarbeidet fortsatt ikke er tilfredsstillende, skal NOKUT treffe vedtak som 
fratar fagskolen retten til å søke om akkreditering av nye fagskoleutdanninger. Fagskolen 
kan kreve nytt tilsyn med kvalitetsarbeidet når det har gått ett år etter at retten til å søke 
om akkreditering av fagskoleutdanning ble trukket tilbake.  
  
Fagskoletilsynsforskriften §§ 4-1 og 4-2 gir utfyllende bestemmelser til fagskoleforskriftens 
bestemmelser om fagskolenes kvalitetsarbeid i § 49. Kravene i fagskoletilsynsforskriften §§ 
4-1 og 4-2 går frem i kapittel 4 i denne rapporten. 
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Fagskoleforskriften § 49 fjerde avsnitt
Hvis NOKUT i forbindelse med et tilsyn med kvalitetsarbeidet finner at dette ikke er
tilfredsstillende ved en fagskole som gir akkreditert fagskoleutdanning, skal fagskolen gis
pålegg om å rette opp forholdene innen en frist på inntil ett år. Hvis NOKUT etter nytt tilsyn
finner at kvalitetsarbeidet fortsatt ikke er tilfredsstillende, skal NOKUT treffe vedtak som
fratar fagskolen retten ti l å søke om akkreditering av nye fagskoleutdanninger. Fagskolen
kan kreve nytt tilsyn med kvalitetsarbeidet når det har gått ett år etter at retten ti l å søke
om akkreditering av fagskoleutdanning ble trukket tilbake.

Fagskoletilsynsforskriften§§ 4-1 og 4-2 gir utfyllende bestemmelser ti l fagskoleforskriftens
bestemmelser om fagskolenes kvalitetsarbeid i § 49. Kravene i fagskoletilsynsforskriften §§
4-1 og 4-2 går frem i kapittel 4 i denne rapporten.

NO KUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 8



Det Tverrfaglige Kunstinstitutt Tilsynsrapport 

 NOKUT  – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 9  

3 Om Det Tverrfaglige Kunstinstitutt  

3.1 Fagskoleutdanninger, studiesteder og studenter  
Studietilbud  Studiepoeng  Studiested  Undervisningsform  Studenter høst 2020  
Visuelle kunstfag  120  Fornebu  Stedbasert  65 

3.2 Fagskolens presentasjon 
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3 Om Det Tverrfaglige Kunstinstitutt

3.1 Fagskoleutdanninger, studiesteder og studenter
Studietilbud Studiepoeng Studiested Undervisningsform Studenter høst 2020

Visuelle kunstfag 120 Fornebu Stedbasert 65

3.2 Fagskolens presentasjon

1 INTRODUKSJON TIL DTK-Kunstfagskolen i Bærum

l . l Historikk og Lokalsamfunn

l . l . l Historikk
Det Tverrfaglige Kunstinstitutt {heretter omtalt som DTK) ble startet av Julio J. Fernandes da Silva i 1996, og skolen
ble NOKUT godkjent som kunstfagskole i 2007..Skolen har vert i drift i 24 år hvorav ca 13 å,r som NOKUT godkjent
skole.

Både tidligere og nåværende studenter, samt lærere ved skolen, kommer fra et mangfold av land og kulturer. Kunst
og kunstutdann ing er som musikk, et språk som skaper mulighet for integrering av flere kuIturer og gir mulighet for
nye kreative bedrifter.

1.1.2 Lokalsamfunn
DTK har, fra det etablerte seg i Bærum i 1996, hatt et nært samarbeid med grunnskolen i Bærum. Det har hatt, og
har, samarbeid med de fileste skolene i regionen - og ved blant annet Stabekk, Ringstabekk og Ramstad er
samarbeidet regelmessig.

Samarbeidet med grunnskolen kan deles inn i tre punkter:
• Workshop med elever i ulike kunstneriske teknikker som animasjon, video og foto..
• Lærerkurs/workshop for lærere og rektorer i kreative prosesser, problem lø-sing, men ogs innføring i

formingsteknikker.
• Utsmyikkingsprosjekter der lærere og elever ved DTK samarbeider med lærere og elever ved den aktuelle

skole om utsmykking av skolen i forbindelse med nybygging eller rehabilitering. Dette gjelder blant
Stabekk barneskole, Vøyenenga barneskole, l-lauger, Beiset, Hundsund, Emma Hjort barne- og
ungdomsskole, Gullhaug skole, Lommedalen skole og Stabekk videregående skole.

• Flere lærere i bærnmsskolen har vært studenter ved DTK.

Etter fullført fagskoleutdanning ved Dl K har flere studenter etablert seg som kunstnere i Bærum. Samtlige
kunstnere med atelier ved Vøyenenga og Grini Mølle er tidligere elever ved DTK, noen er i atelierfelleskap med
andre kunstner på Fomebu, og noen andre steder i Bærum. 12 tidligere studenter ved DTK var valgt ut av juryen for
å representere Bærum på "Kunst Rett Vest" 2020. På Bærumutstillingen 2018 i Bærum Kunsthall var 16 av 26
kunstnere juniert inn fra DTK. På utstillingen Unge Bærumkunstnere i Bærum Kunstforening var 3 av 6 valgt fra D·TK.

Kunstnere fra DTK blir lagt merke til nasjonalt og internasjonalt, og de studenter som har •Ønsket å søke seg inn på
høyere studium har kommet inn på bakgrunn av avgangsarbeider ved DTK Bærum. Mange av vårt tidligere
studenter er medlemmer av BKiB og NBK.
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Det Tverrfaglige Kunstinstitutt T i l s yns rappo r t

l. 2 Organisasjonsstruktur og kapasitet

1.2.1 Organisasjon:
DTK er organlsert sorn a'ksJeselsltap - no prof i t .

51il'rei

l\e\wr/, al!llslede.-

L=enAd Karrtormed.,rbero..- u d e r i t r . ! . : I

LStude11111lamiteer

Figur 1 O'!j'anisa:sjon:5\\:a,t

1.2.2 Kapasitet
Slole,ns !ltda1111ings program er basert ll'å,en tverrfaglig, ffat.strn'ktiur. DTK har per i1dag 63 studenter i utdanning.
DTK er ein llten og flat or,ga111asJ0111. Äp111e dører og en _gje111sidig re:s:peikt, både Ihm lærere og Sliudenter, gir en
!l furmell o.g \Æ1111111ig orga111ii5asjon, m e-dstor j;raclav individuelle tilpassining og 'IÆi'lecl111ing.

1.3 Studieprogram, fagplan/undervisning og hovedmålsetting

DTKs lilove.clmål U i n g er å .sl:ape e.111lko111sept11ell og teik111ii51!:kunstnerutdanning, i1et profes:Io111elt og stud ioarie.llltert
miljø. Vi tror at kunstnerisk suksess:e.r avhe.111gg av bå:de tre.atii!.'e visjo·nære.e\liner o.g .god teilcinisl<:el:s:pe;rtise.

l111111ovasI0111i næ:ringslivet er t i l k111Vttet t i l I1:Jreatwe prnble.mlø.sningsmetocle;r. \/i1sier lile;r til lands og utenlands, at dier
diet e;r et solid forankret lun:s:tnermiljø s!kapes:også, flere bedrifter, samt sn interesse i lloka'lbe.fulkini111gen for øh
in-novasjon og e.llltre1p:renør:s:1!:ap.

1.3.1 Stu:dieprogram
DTK gir i1tillegi_gt i l fulltids-Jdeltidsstudium;

•· ett fo:rdp·nings-/oppd:ateri111gs:år
•· t i lbud am 1-åirig it'IÆldssl<:ole

·•· dive,rse kortt ids- og utviklingsll:Jurs.
1/'å de;n·ne må,ten fi111111es det ti lbud t i l ele s:ol!l'I ø,nsler en l<:un:s:tfaglig utclanni111g på,helt id eller som vil s;11pplere.
tidlige;re !ltdanning.

Slole;n har et utveks:l'i111gspmj;ram me-dESADl:JunstlilØ)'s!kolen i Caldas dia Rainha, [Portugal] og San l fe lmo
K11111sthøy:sl<:ole i Malaga, Spania, E111utvel!:sli111gsavtale innenfo•r EraiSmuspm.g1rammet, som er EUs pm.gram fc:r
samarbeid mellom høy,ere utdanningsiastrtæjcner i Euro;pa og er en de.I av EUs p:rogram for liw:slang læ1ring {LL.P}. I
t i l legighar :slolen signe;rte prnro'lroller m e d .samarheiclspar1!nere i1fie.re land .som gir tilgang t i l !!artist residence.ll-
pm.g1ram t i l srudente;r e.lle;r a,lum111iL
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Det Tverrfaglige Kunstinstitutt T i l s yns rappo r t

1.3.2 Fagplan/undervisning
Slole;n 1.mdeiviser i estetisk.efag som teglilin,g, marer,i, f{)lto, :s:k.u lp1l:Ur og ved eo / f i lm , .s:amt relate;rte fagomcl:deLsom
ll..unrsthi:storie, kmr1:s:trttem,i og f11osofi m. m. Det blir fokusert !)å l<:reative, l t o n i t i v e prosesser i1arbeid m e d
ltuns:tfaglige p:rosjehe.-, de:sig.-i og ideutvi'k!ling; Det te for i O!)!)llå lunstineris!k modn ing o,g .sei,,,.stendighet i disse
fa.gene.

lrtelate1rte fagområde.-, som filosofi, p:syl.olog sntropofogi e tc . , blir undervist av gje:steforelese;re, sko lens lærerstab
elle;r i fo rm av :seminarer, hvor gjestelærere elle.-forelese;re med s:pi:s:slo:m;p stanse im.riteres ti'I i forele:.e. Sl!:o len
_gje1momf,ø.re.- kontinuerfig, i t i l lmytning t i l lllmle;rvi:sni·nge;n, bes,ø'k ti'I m useer, gallerie.-, ltl!l l lstneratelieer og a m h e
r:eleva.nte e...enememe.-.

Utdanning:stilb11det s!kal væIre yrltes1re·ttet og gi korn !)etans.e.so.m k.an tas I bru l I :samf11nns!livet utsn ytterl igere
_genereille O!)!)læ1ring:stiltal. Utdarmi:ngen ved DTK danner _gnmnlage·t fo r egen s!kapende og kiun:st1111e;ris!k virksomhet
og l!:'i1a1lifiserer :srnde;ntene ti1I å star te .sin egern!)mfesjp.neille l.:aniere som ut,ø,vende lk11nst11er, eller :søle vider:e
iuns tneru tdann ing ved lhrys lo le;r/univer.siteter inne;nfo.- ku nst, lk!unsti låndverk, design og lærerutdarming. Sk.o'lens
111111de;r:s'ilini:ng lkvalifä;er:e;r foT arheidsoppgav.e.- innenfo.r kiunst!)rnduk:s:p::m, des·ig1n, reikl:ame, undeivisning,
iuns t fo rmi :dling·og lt11nsta dmin istirasjo·n.

Slole;n oppfardre1r t i l dyl<:tiglilet, i r i t i s l < :t i lnærming·og utfoldelse. Undeivisningen i .studio a:rt, de lom;p lememære
!)rn.gIrammene i lk!un:stilistorie, teori, og kriti'klk, bes,ølk!ende l<:11nst1nere og den farste llær:e;r:stab, bidrar :al le t i l ,..ariarSjon,
11tfo.-dringer og ,resonans i utdanningen.

1.3.3 Hov,edmålsetling
Gje;nno•m en nre1r,rfaglig fa.g:s:liioleutdanning i lk!un:st :sla,l stllldem:e;n tile,gne se.g i·ndi'ilid11ell mocdning og utvi l t l ing,
!)ralktis!k!e og teoreti:slte Ih.Jnnsk.a!)eir, .s:amt intel leikt11ell og historiis!k for.sd.else a'il lt:11nstlfa,ne.

Hovedltons'9ptet er utvik l ingen a,,.. stl!l[le;ntenes. ltreatii'ie e,gensltape.-, .gjennom en tve;r,rfaglig t i lnærming til oppga'ilE!I"
in·nenfor de fo.-s!kj:e'llige l!:11nstgre;ne.-. Det e;ndelige må,I e;r i :seg .selv i l t l e den iland'ilE!rt:smes:sige 11t1,ø.relsen :a'il
O!)!).g:aYene, ei ilelle:r t i l læringen a'il fo:r:skjel lige evner elle.-lk11nsth ndve;nk, m e n ska,I de;rimot bi:dra ti1I å .gi st11dentene
e;n i1111divid11ell, ag 11:ire:ativ um·,,.kksmå,te.

Slole;n ha:r tilta1k for faghg O!)!)fØlging a,,.. :stl!ldentene gj;ennom je,..nli .samtale;r m e d lære;r og rei<;tor. Fa:glig
rådgiiWling ti lbys også, via,s:pesi:elt t i l rettelagte o.g·','Tles1relatene l u . - sfor studem:e;ne. For :stude;nter m e d .srpesi:elle
sosiale o.g/e,lle.- lileilsemessige beihol\i' formi:dler :sltolen ltontalkt m e d offent l ig elle;r privail:hje,lpeapparat og
helsetjje1111e:ste;r.

Slo len:s11nde;rvis:ningsform :søle.-i gi s:l!udentene en lb:red e;rfa11ing i samtidsp:ralo:soi:s:og teori,fo:r de .som ønsliie;r å,blii
i uns tnere . Den øns!k!e.- å _gjøre :st11de;ntene i :stand til å,oppda.ge o,g l!ltvilde si·ne evneIr i1.-etning a111en i:ndi'ilid11e:11og
11allihengig pralo:sis:soom lkire:ati...eme;nnesliier. Ultida1111ningstilbudet e;r un i l t t i sirtt.slag gr11nn :av :st11di'9planen o,g
metocden brl!IU tiil å, foTmidle denne. DTK brnl<:er en alkiredibert metocde hvor :st!!deontene lblir 'i/<11111:t i l å,ut.oil!:le .sitt
eget u t t r y l< : I< :fra, da:g e;n. Og å lære i fors.ke er en fo.-del i en p.rofes:sjonell og :akademis!k he;mtid.
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4 Første vurdering av kvalitetsarbeidet 

4.1 Overordnet drøfting av kvalitetsarbeidet ved Det 
Tverrfaglige Kunstinstitutt  

Det Tverrfaglige Kunstinstitutt er en liten fagskole med en stab på kun tre fast ansatte, og 
fagskolens kvalitetssystem og systematiske kvalitetsarbeid må vurderes i lys av dette. 
Fagskolen har utviklet et system for kvalitetsarbeid med fastsatte mål for utdanningens 
kvalitet. Både systembeskrivelsen og det dokumenterte kvalitetsarbeidet viser at 
fagskolen innhenter relevant informasjon og tilbakemeldinger om utdanningens kvalitet, og 
at ledelsen årlig vurderer og analyserer utdanningens kvalitet og rapporterer videre til 
fagskolens styre. Kvalitetssystemet har imidlertid en del mangler, og deler av kvalitets-
arbeidet er mangelfullt dokumentert.   
 
Systemet for kvalitetssikring har tilfredsstillende beskrivelser av rapporteringslinjer 
og den årlige kvalitetsrapporten. Systembeskrivelsen er imidlertid ikke dekkende for alle 
aktiviteter i kvalitetsarbeidet. Beskrivelsene av hvordan kvalitetsarbeidet skal gjennomføres 
er mangelfulle, ansvarsforholdene er uklare, og det går ikke frem hva som skal gjøres hvis 
kvalitetsarbeidet avdekker sviktende kvalitet. Det Tverrfaglige Kunstinstitutt har utformet 
mange mål og indikatorer for kvalitetsarbeidet og utdanningens kvalitet, men det varierer i 
hvilken grad indikatorene er relevante og egnet til å vise i hvilken grad fagskolen har 
oppnådd kvalitetsmålene. Det er også uklart hvordan de ulike målene og indikatorene er 
ment å virke sammen i et helhetlig system for kvalitetssikring.   
 
Dokumentasjonen gir inntrykk av en fagskole hvor det foregår mye godt uformelt 
kvalitetsarbeid, med nært samarbeid og løpende dialog om utdanningen på tvers av 
ledelse, lærere og studenter. Både studenter og lærere involveres i kvalitetsarbeidet 
gjennom evalueringer og gjennomgang av studentevalueringer, og studentrådet har en 
sentral rolle i fagskolens kvalitetsarbeid. Kvalitetssystemet viser ikke hvordan ansatte og 
studenter systematisk blir informert om resultater av evalueringer og forslag til tiltak.   
 
Det Tverrfaglige Kunstinstitutt dokumenterer at den har et system for innhenting av 
tilbakemeldinger om utdanningens kvalitet fra studenter, ansatte, tidligere studenter og 
sensorer. Fagskolens dokumentasjon på at den har innhentet informasjon fra studenter og 
ansatte, er imidlertid i hovedsak fra perioden før 2017. Derfor er det ikke tydelig hvor 
systematisk fagskolen har innhentet slik informasjon de siste årene. Fagskolen innhenter 
ikke systematisk tilbakemeldinger om utdanningens relevans fra aktører i yrkesfeltet, men 
fagskolens utstrakte samarbeid med aktører i det kunstfaglige yrkesfeltet gir et godt 
potensial for å sette dette bedre i system. Fagskolen dokumenterer ikke at den innhenter 
resultater fra internkontrollen som del av kvalitetsarbeidet.  
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at ledelsen årlig vurderer og analyserer utdanningens kvalitet og rapporterer videre ti l
fagskolens styre. Kvalitetssystemet har imidlertid en del mangler, og deler av kvalitets-
arbeidet er mangelfullt dokumentert.

Systemet for kvalitetssikring har tilfredsstillende beskrivelser av rapporteringslinjer
og den årlige kvalitetsrapporten. Systembeskrivelsen er imidlertid ikke dekkende for alle
aktiviteter i kvalitetsarbeidet. Beskrivelsene av hvordan kvalitetsarbeidet skal gjennomføres
er mangelfulle, ansvarsforholdene er uklare, og det går ikke frem hva som skal gjøres hvis
kvalitetsarbeidet avdekker sviktende kvalitet. Det Tverrfaglige Kunstinstitutt har utformet
mange mål og indikatorer for kvalitetsarbeidet og utdanningens kvalitet, men det varierer i
hvilken grad indikatorene er relevante og egnet ti l å vise i hvilken grad fagskolen har
oppnådd kvalitetsmålene. Det er også uklart hvordan de ulike målene og indikatorene er
ment å virke sammen i et helhetlig system for kvalitetssikring.

Dokumentasjonen gir inntrykk av en fagskole hvor det foregår mye godt uformelt
kvalitetsarbeid, med nært samarbeid og løpende dialog om utdanningen på tvers av
ledelse, lærere og studenter. Både studenter og lærere involveres i kvalitetsarbeidet
gjennom evalueringer og gjennomgang av studentevalueringer, og studentrådet har en
sentral rolle i fagskolens kvalitetsarbeid. Kvalitetssystemet viser ikke hvordan ansatte og
studenter systematisk blir informert om resultater av evalueringer og forslag ti l tiltak.

Det Tverrfaglige Kunstinstitutt dokumenterer at den har et system for innhenting av
tilbakemeldinger om utdanningens kvalitet fra studenter, ansatte, tidligere studenter og
sensorer. Fagskolens dokumentasjon på at den har innhentet informasjon fra studenter og
ansatte, er imidlertid i hovedsak fra perioden før 2017. Derfor er det ikke tydelig hvor

systematisk fagskolen har innhentet slik informasjon de siste årene. Fagskolen innhenter
ikke systematisk tilbakemeldinger om utdanningens relevans fra aktører i yrkesfeltet, men
fagskolens utstrakte samarbeid med aktører i det kunstfaglige yrkesfeltet gir et godt
potensial for å sette dette bedre i system. Fagskolen dokumenterer ikke at den innhenter
resultater fra internkontrollen som del av kvalitetsarbeidet.
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Det går frem av dokumentasjonen at fagskolens ledelse sammenstiller informasjon fra 
kvalitetsarbeidet kvalitetsarbeidet, som rapporteres videre og ligger til grunn for vurdering 
av tiltak i styret. Fagskolen dokumenterer derimot ikke at ledelsen eller styret har besluttet 
å iverksette tiltak for å videreutvikle og forbedre utdanningen på bakgrunn av vurderinger 
av utdanningenes kvalitet. Rapporteringslinjene går i hovedsak fra rektor og ledelsen til 
styret. Det kan gjerne komme tydeligere frem i kvalitetssystemet hvordan studenter og 
lærere, samt fagskolens ulike råd og utvalg, blir involvert i kvalitetssløyfen. Det vil 
synliggjøre hvordan kvalitetsarbeidet involverer hele virksomheten og skjer på alle 
nivåer ved fagskolen.   
 

4.2 Vurderinger og konklusjoner 

§ 4-2 Fagskolens system for kvalitetssikring  
§ 4-2 Systemet for kvalitetssikring er fagskolens verktøy for å gjennomføre 
kvalitetsarbeidet, jf. Fagskoleforskriften § 49. Fagskolens beskrivelse av systemet for 
kvalitetssikring skal vise målene for kvalitetsarbeidet, hvordan arbeidet skal gjennomføres, 
ansvarsforholdene og rapporteringslinjene.  
 
Vurdering  
I henhold til fagskoletilsynsforskriften §§ 4-1 og 4-2 skal fagskolen fastsette mål for 
kvaliteten i utdanningen, og fagskolens beskrivelse av systemet for kvalitetssikring skal vise 
målene for kvalitetsarbeidet. Både målene for kvalitetsarbeidet og målene for kvalitet i 
utdanningen inngår i fagskolens system for kvalitetssikring, og vi har derfor vurdert disse 
kravene samlet i dette kapittelet.  
 
Målene for kvalitetsarbeidet og mål for kvalitet i utdanningen  
Beskrivelsen av systemet for kvalitetssikring ved Det Tverrfaglige Kunstinstitutt viser 
målene for kvalitetsarbeidet og for utdanningens kvalitet.   

I kapittelet «Mål og indikatorer for kvaliteten i utdanningen» beskrives en rekke ulike mål 
knyttet til områdene 1) kvalitetsprosesser, 2) undervisning og 3) administrasjon og ledelse. I 
systembeskrivelsen skildres et sett av indikatorer som knyttes til de ulike målene, og for 
hver indikator er det fastsatt en målenhet med en målsetning og en kritisk verdi.  

For området kvalitetsprosesser har fagskolen fastsatt prosessmål for kvalitetsarbeidet. 
Målene omfatter at fagskolen skal drives etter en høy kvalitativ standard og at 
utdanningstilbudet skal ha «høy kvalitet til enhver tid». Videre går det frem at fagskolen 
skal ha gode rapporteringsrutiner, sikre solide vurderingssystemer, utvikle en bredt 
forankret kvalitetskultur og at den skal avdekke kvalitetssvikt i utdanningen. Som 
indikatorer for å vurdere måloppnåelsen har fagskolen satt opp ulike former for 
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hver indikator er det fastsatt en målenhet med en målsetning og en kritisk verdi.

For området kvalitetsprosesser har fagskolen fastsatt prosessmål for kvalitetsarbeidet.
Målene omfatter at fagskolen skal drives etter en høy kvalitativ standard og at
utdanningstilbudet skal ha «høy kvalitet til enhver tid». Videre går det frem at fagskolen
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rapportering og evaluering, som skal rapporteres i henhold til oppsatte frister og med en 
kritisk verdi for svarprosent.   

For området undervisning har fagskolen fastsatt mål knyttet til ambisjoner for kvalitet i 
selve utdanningen. Målene omfatter at undervisningen skal gjennomføres slik at 
studentene oppnår et godt læringsutbytte, at fagskolen skal ha høy gjennomstrømming på 
normert tid, og at fagskolekandidater skal være kvalifisert til å utøve yrket eller være i 
relevant arbeid etter eksamen. Det er også formulert mer prosessorienterte mål for 
undervisningen om at Det Tverrfaglige Kunstinstitutt skal være et verksted for faglig og 
tverrfaglig samarbeid og utvikling, og at fagskolen skal trekke inn flest mulig elementer og 
lærere fra alle de ulike fagområdene innenfor fagfeltet. Indikatorer som skal vise i hvilken 
grad fagskolen har oppnådd målene, er blant annet karakterer, gjennomstrømming, 
undervisning gjennomført i henhold til læringsutbyttebeskrivelsene og studentenes 
tilfredshet med faglig nivå. Det vises kun til studentevalueringer og relevansevalueringer fra 
tidligere studenter som kilder for vurdering av indikatorene. Lærere er en viktig kilde 
for vurdering av faglig nivå og kvalitet i utdanningen, og vi anbefaler derfor at fagskolen 
også innhenter informasjon fra lærerne for å vurdere målene fagskolen har fastsatt 
for undervisning.   

For området administrasjon og ledelse har fagskolen fastsatt mer prosessorienterte mål for 
drift av fagskolen, som omfatter at utdanningen skal driftes i tråd med retningslinjer og 
pålegg gitt av styret, at fagskolen skal legge best mulig til rette for et godt lærings- og 
studiemiljø for studentene, og at fagskolen skal arbeide for å bedre studentvelferden. 
Indikatorene som er definert for å vurdere om målene er nådd, er studentenes tilfredshet 
med tilgjengelighet og service hos administrasjon og ledelse, trivsel og læringsmiljø og 
informasjon og tilrettelegging.   

I tillegg til de målene som er beskrevet i kapittelet «Mål og indikatorer for kvaliteten i 
utdanningen», som vi har gjort rede for over, inngår det et kapittel i system-
beskrivelsen om «kvantitative indikatorer», hvor fagskolen presenterer en rekke andre 
indikatorer som skal diskuteres opp mot definerte kvalitetsmål. Indikatorene her 
er rekruttering, fravær, gjennomstrømming, miljø, resultater, markedsføring, kvalitets-
sikring av gjestelærere / workshop-lærere og eksterne interessenter til DTK. I tillegg er det 
under «Kvalitative indikatorer DTK» beskrevet ytterligere tre mål: 1) god måloppnåelse i 
forhold til læreplan (og læringsutbytte), 2) godt læringsmiljø og 3) god omtale av skolen 
/ omdømme.  

Når en rekke mål og indikatorer først presenteres i et eget kapittel før det skildres en 
rekke nye indikatorer med tilhørende mål i andre kapitler, blir det vanskelig å forstå 
hvordan de ulike målene og indikatorene er ment å henge sammen i et helhetlig 
kvalitetssystem. Det store omfanget av mål og indikatorer, og den uklare strukturen og 
presentasjonen av disse, gjør det utfordrende å forstå hvilke mål og indikatorer fagskolens 
styre og ledelse skal forholde seg til i vurderingen av utdanningens kvalitet.   
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Flere av målene i kvalitetssikringssystemet til Det Tverrfaglige Kunstinstitutt er utydelig 
formulert. Noen mål er ikke formulert som mål, men mer som prosessbeskrivelser eller 
sjekkpunkter. Indikatorer som knyttes til spesifikke mål, skal gi en indikasjon på, og 
kunne brukes til å vurdere, i hvilken grad fagskolen har oppnådd målet for utdanningens 
kvalitet. I kvalitetssystemet blandes dette med mål og indikatorer tidvis sammen, og det 
varierer i hvilken grad indikatorene er relevante og egnet til å si noe om i hvilken grad 
fagskolen har oppnådd kvalitetsmålet. Det er også flere steder uklart hvilke kilder som 
ligger til grunn for de ulike indikatorene (for eksempel om indikatorer basert på svar fra 
studentene gjelder Studiebarometeret, evalueringer fra studentene eller 
studentundersøkelsen).  

Det Tverrfaglige Kunstinstitutt har fastsatt mål for utdanningens kvalitet og for 
kvalitetsarbeidet i beskrivelsen av det systematiske kvalitetsarbeidet, og vi anser derfor at 
fagskolen oppfyller kravene knyttet til kvalitetsmål i fagskoletilsynsforskriften § 4-1 og § 4-
2. Vi anbefaler imidlertid at fagskolen utformer færre og tydeligere mål for kvaliteten 
i utdanningen, og at fagskolen sikrer at systembeskrivelsen tydelig viser hvordan de ulike 
målene og indikatorene skal virke sammen for å sikre kvalitet i fagskolens utdanning. Vi 
anbefaler videre at fagskolen sikrer at alle indikatorer og den informasjonen som innhentes 
fra ulike aktører og kilder, er relevante og egnet for å vurdere kvalitetsmålene.  
 
Gjennomføring  
Fagskolens beskrivelse av systemet for kvalitetssikring viser ikke hvordan arbeidet skal 
gjennomføres.   

Systembeskrivelsen inneholder lite informasjon om konkrete aktiviteter i kvalitetsarbeidet 
og om hvordan disse aktivitetene skal gjennomføres. Det vises til ulike evalueringer som 
inngår i kvalitetsarbeidet, og den årlige kvalitetsrapporten er beskrevet flere steder. Det 
står derimot mindre om hvordan de ulike aktivitetene i kvalitetsarbeidet skal 
gjennomføres og dokumenteres, og systembeskrivelsen viser heller ikke rutiner for hva som 
skal gjøres hvis kvalitetsarbeidet avdekker sviktende kvalitet. Årshjulet som inngår i 
systembeskrivelsen viser når ulike aktiviteter i kvalitetsarbeidet skal gjennomføres, men er 
ikke dekkende for alle aktiviteter i kvalitetsarbeidet og viser ikke ansvarsfordelingen for 
de ulike aktivitetene. Systembeskrivelsen viser heller ikke videre til rutinebeskrivelser om 
hvordan fagskolen skal innhente informasjon om kvaliteten i utdanningen fra studenter, 
ansatte, representanter fra yrkeslivet og andre relevante kilder, eller hvordan fagskolen 
skal innhente resultater fra internkontrollen. Det vises heller ikke til maler for evaluering og 
rapportering. 

Ifølge systembeskrivelsen er rektor ansvarlig for gjennomgang og oppfølging av 
utdanningskvaliteten. Ledelsen ved Det Tverrfaglige Kunstinstitutt skal på bakgrunn av 
denne gjennomgangen vurdere om utdanningen fortsatt tilfredsstiller gjeldende krav i lov 
og forskrifter, se på sammenhengen mellom resultatene av informasjonen som er 
innhentet fra ulike aktører, vurdere hva den innhentende informasjonen forteller om 
utdanningens kvalitet og foreslå eventuelle justeringer. Det går ikke frem i system-
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beskrivelsen hvordan dette arbeidet skal foregå mer konkret, eller hvordan det skal 
dokumenteres, og fagskolen har heller ikke dokumentert at et slikt arbeid er gjennomført.  

Kvalitetssikringssystemet inneholder et årshjul som viser aktiviteter i kvalitetsarbeidet. 
Årshjulet omfatter blant annet evalueringer og undersøkelser fra studenter, sensorer og 
lærere, rapportering, styremøter, valg til studentråd samt møter i kvalitetssikringsgruppe 
og fagstab. Årshjulet dekker dermed sentrale aktiviteter i kvalitetsarbeidet og viser en 
syklus for dette.   

 
Ansvarsforhold   
Fagskolens system for kvalitetssikring inneholder overordnede beskrivelser av 
ansvarsfordelingen i kvalitetsarbeidet, men beskrivelsen har også en del mangler.  
 
Det går tydelig frem av kvalitetssikringssystemet at styret har det overordnede ansvaret for 
utdanningen, og det øverste ansvaret for at virksomheten holder høy kvalitet og er i 
henhold til gjeldende lov- og regelverk. Beskrivelsene av ansvar og rapporteringslinjer 
i systembeskrivelsen viser at rektor har hovedansvaret for både gjennomføring, analyse, 
oppfølging og rapportering i kvalitetsarbeidet. Rektor har overordnet ansvar for 
administrativ, faglig og pedagogisk ledelse av fagskolen, inkludert ansvar for at fagskolen 
følger gjeldende lov- og regelverk. Ifølge systembeskrivelsen skal rektor samarbeide med 
lederteamet, som består av fagstaben i tillegg til rektor, i gjennomgang og oppfølging av 
utdanningskvaliteten.   

Systembeskrivelsen skildrer studentenes ansvar for å organisere sitt eget studentråd 
og studentenes rolle i kvalitetsarbeidet ved gjennomføring av studentevalueringer. 
Studentrådets rolle i kvalitetsarbeidet er også tydelig beskrevet, jamfør vår vurdering av 
involvering av studentene under § 4-1.  

I systembeskrivelsen går det frem at undervisningspersonalet har ansvar for å «håndheve 
skolens faglige og pedagogiske mål i tråd med skolens studie- og handlingsplan», og videre 
skal «medvirke til overholdelse av fagskolens rettslige ansvar iht. lover, forskrifter, 
vedtekter, reglement og årshjul». Det går imidlertid ikke frem mer konkret hvordan 
undervisningspersonalet skal medvirke i dette arbeidet. I tillegg har undervisnings-
personalet ansvar for å evaluere utdanningen og egen undervisningskompetanse.  
I beskrivelsen av studentevalueringer går det frem at undervisningspersonalet og 
studentrådet skal bistå i å «vurdere og utarbeide spørsmål i undersøkelsene, samt 
gjennomgå resultater, identifisere styrker og svakheter og identifisere tiltak». Ved fagskoler 
som har en liten fast lærerstab og samtidig gjør stor bruk av gjestelærere, blir gjestelærere 
viktige aktører i evaluering og vurdering av utdanningenes kvalitet. Det er da også viktig 
at det går klart frem av kvalitetssystemet hvordan gjestelærerne involveres i det 
systematiske kvalitetsarbeidet, og at det er lett å forstå for gjestelærerne hvordan ansvar i 
kvalitetsarbeidet fordeler seg ved fagskolen. 
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syklus for dette.
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ansvarsfordelingen i kvalitetsarbeidet, men beskrivelsen har også en del mangler.
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administrativ, faglig og pedagogisk ledelse av fagskolen, inkludert ansvar for at fagskolen
følger gjeldende lov- og regelverk. Ifølge systembeskrivelsen skal rektor samarbeide med
lederteamet, som består av fagstaben i tillegg ti l rektor, i gjennomgang og oppfølging av
utdanningskvaliteten.

Systembeskrivelsen skildrer studentenes ansvar for å organisere sitt eget studentråd
og studentenes rolle i kvalitetsarbeidet ved gjennomføring av studentevalueringer.
Studentrådets rolle i kvalitetsarbeidet er også tydelig beskrevet, jamfør vår vurdering av
involvering av studentene under§ 4-1.

I systembeskrivelsen går det frem at undervisningspersonalet har ansvar for å «håndheve
skolens faglige og pedagogiske mål i tråd med skolens studie- og handlingsplan», og videre
skal «medvirke ti l overholdelse av fagskolens rettslige ansvar iht. lover, forskrifter,
vedtekter, reglement og årshjul». Det går imidlertid ikke frem mer konkret hvordan
undervisningspersonalet skal medvirke i dette arbeidet. I tillegg har undervisnings-
personalet ansvar for å evaluere utdanningen og egen undervisningskompetanse.
I beskrivelsen av studentevalueringer går det frem at undervisningspersonalet og
studentrådet skal bistå i å «vurdere og utarbeide spørsmål i undersøkelsene, samt
gjennomgå resultater, identifisere styrker og svakheter og identifisere tiltak». Ved fagskoler
som har en liten fast lærerstab og samtidig gjør stor bruk av gjestelærere, blir gjestelærere
viktige aktører i evaluering og vurdering av utdanningenes kvalitet. Det er da også viktig
at det går klart frem av kvalitetssystemet hvordan gjestelærerne involveres i det
systematiske kvalitetsarbeidet, og at det er lett å forstå for gjestelærerne hvordan ansvar i
kvalitetsarbeidet fordeler seg ved fagskolen.
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I systembeskrivelsen går det frem at fagskolen har seks forskjellige råd og utvalg hvor 
fagskolens ansatte, studenter og samarbeidspartnere drøfter informasjon om kvaliteten i 
utdanningen, vurderer kvaliteten samt utvikler og forbedrer utdanningstilbudet. Disse 
utvalgene og rådene er kun listet opp i kulepunkter, uten at det går frem hvilken funksjon 
og hvilket ansvar de skal ha i kvalitetsarbeidet, eller hvordan de er satt sammen. Det er 
heller ikke dokumentert noen møter eller arbeid i råd eller utvalg i den innsendte 
dokumentasjonen. Derfor blir det uklart hvilken rolle disse utvalgene og rådene spiller i 
fagskolens systematiske kvalitetsarbeid, og i hvilken grad de faktisk er i drift. Slike råd og 
utvalg kan være en god måte å involvere ansatte og studenter i diskusjoner om 
utdanningskvalitet, og i arbeid med videreutvikling og forbedring av utdanningene. Ved en 
så liten fagskole som Det Tverrfaglige Kunstinstitutt, bør fagskolen likevel vurdere hvor 
hensiktsmessig det er å ha mange ulike råd og utvalg, og hvilken merverdi de ulike 
foraene gir i kvalitetsarbeidet, slik at det ikke legges opp til uhensiktsmessig omfattende og 
komplekse systemer ved fagskolen.   
 
Systembeskrivelsen gir helt overordnede beskrivelser av de ulike aktørenes ansvar, hvor 
hoveddelen av ansvaret ligger hos rektor, og hvor mye ansvar også tilskrives ledelsen mer 
generelt. Det går imidlertid i mindre grad frem hva som er ansvarsfordelingen innbyrdes 
mellom fagskolens ansatte i fagstab og ledelse når det gjelder gjennomføringen av konkrete 
aktiviteter og rutiner i kvalitetsarbeidet. Dette må også sees i sammenheng med vår 
vurdering over om at systembeskrivelsen inneholder lite informasjon om konkrete 
aktiviteter i kvalitetsarbeidet og hvordan disse skal gjennomføres i praksis. Hvis de konkrete 
oppgavene i kvalitetsarbeidet beskrives tydeligere i systembeskrivelsen, og samtidig kobles 
til hvem som har ansvar for de ulike oppgavene, så vil det bli enklere å få oversikt over 
hvordan kvalitetsarbeidet skal gjennomføres, og hva som er ansvarsfordelingen i fagskolens 
kvalitetsarbeid.   
 
Det Tverrfaglige Kunstinstitutt er en liten institusjon med få fast ansatte, hvor mye av 
ansvaret for kvalitetsarbeidet derfor ligger hos få personer. NOKUTs inntrykk er at rektor og 
den faste staben har oversikt over hvem som har hvilket ansvar i kvalitetsarbeidet. Selv om 
det er små forhold ved en fagskole, er det likevel viktig å sikre at ansvarsfordelingen i 
kvalitetsarbeidet ikke bare er klart for ledelsen og administrasjonen, men også er enkel å 
forstå for øvrige ansatte (lærere og gjestelærere) og studenter. Dette er viktig for å sikre 
transparens og bred involvering i kvalitetsarbeidet. Når mye ansvar ligger hos få personer, 
blir det også sårbart ved sykdom og utskiftning i staben, og da er det viktig at det er enklest 
mulig for nye folk å sette seg inn i kvalitetsarbeidet og ansvarsfordelingen.   

Ved Det Tverrfaglige Kunstinstitutt er vår vurdering at systembeskrivelsen ikke tydelig 
nok viser ansvarsfordelingen i kvalitetsarbeidet, og at det derfor kan bli vanskelig 
for lærere, øvrige ansatte og studentene å forstå hvilket ansvar de selv og andre har for 
konkrete oppgaver i kvalitetsarbeidet. Fagskolen må gå gjennom skildringene av ansvar i 
systembeskrivelsen og sikre at det går tydelig frem hvordan ansvaret for ulike aktiviteter i 
kvalitetsarbeidet fordeles mellom de ulike aktørene ved fagskolen.  
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heller ikke dokumentert noen møter eller arbeid i råd eller utvalg i den innsendte
dokumentasjonen. Derfor blir det uklart hvilken rolle disse utvalgene og rådene spiller i
fagskolens systematiske kvalitetsarbeid, og i hvilken grad de faktisk er i drift. Slike råd og
utvalg kan være en god måte å involvere ansatte og studenter i diskusjoner om
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så liten fagskole som Det Tverrfaglige Kunstinstitutt, bør fagskolen likevel vurdere hvor
hensiktsmessig det er å ha mange ulike råd og utvalg, og hvilken merverdi de ulike
foraene gir i kvalitetsarbeidet, slik at det ikke legges opp ti l uhensiktsmessig omfattende og
komplekse systemer ved fagskolen.
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generelt. Det går imidlertid i mindre grad frem hva som er ansvarsfordelingen innbyrdes
mellom fagskolens ansatte i fagstab og ledelse når det gjelder gjennomføringen av konkrete
aktiviteter og rutiner i kvalitetsarbeidet. Dette må også sees i sammenheng med vår
vurdering over om at systembeskrivelsen inneholder lite informasjon om konkrete
aktiviteter i kvalitetsarbeidet og hvordan disse skal gjennomføres i praksis. Hvis de konkrete
oppgavene i kvalitetsarbeidet beskrives tydeligere i systembeskrivelsen, og samtidig kobles
ti l hvem som har ansvar for de ulike oppgavene, så vil det bli enklere å få oversikt over
hvordan kvalitetsarbeidet skal gjennomføres, og hva som er ansvarsfordelingen i fagskolens
kvalitetsarbeid.

Det Tverrfaglige Kunstinstitutt er en liten institusjon med få fast ansatte, hvor mye av
ansvaret for kvalitetsarbeidet derfor ligger hos få personer. NOKUTs inntrykk er at rektor og
den faste staben har oversikt over hvem som har hvilket ansvar i kvalitetsarbeidet. Selv om
det er små forhold ved en fagskole, er det likevel viktig å sikre at ansvarsfordelingen i
kvalitetsarbeidet ikke bare er klart for ledelsen og administrasjonen, men også er enkel å
forstå for øvrige ansatte (lærere og gjestelærere) og studenter. Dette er viktig for å sikre
transparens og bred involvering i kvalitetsarbeidet. Når mye ansvar ligger hos få personer,
blir det også sårbart ved sykdom og utskiftning i staben, og da er det viktig at det er enklest
mulig for nye folk å sette seg inn i kvalitetsarbeidet og ansvarsfordelingen.

Ved Det Tverrfaglige Kunstinstitutt er vår vurdering at systembeskrivelsen ikke tydelig
nok viser ansvarsfordelingen i kvalitetsarbeidet, og at det derfor kan bli vanskelig
for lærere, øvrige ansatte og studentene å forstå hvilket ansvar de selv og andre har for
konkrete oppgaver i kvalitetsarbeidet. Fagskolen må gå gjennom skildringene av ansvar i
systembeskrivelsen og sikre at det går tydelig frem hvordan ansvaret for ulike aktiviteter i
kvalitetsarbeidet fordeles mellom de ulike aktørene ved fagskolen.
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Rapporteringslinjer  
Fagskolens beskrivelse av systemet for kvalitetssikring viser rapporteringslinjene i 
kvalitetsarbeidet.   

Det går frem av systembeskrivelsen at fagskolen skal gjennomføre fortløpende 
studentevalueringer, og videre at ledelsen, undervisningspersonalet og studentrådet skal 
gjennomgå resultatene fra evalueringer, identifisere styrker og svakheter samt vurdere 
ulike tiltak. Arbeidet skal sammenstilles i en egen rapport som skal legges frem for styret. 
Styret skal vedta tiltaksplan med frister for gjennomføring, og ledelsen skal utpeke 
spesifikke ansvarspersoner. Rektor har ansvar for at nødvendige tiltak blir iverksatt. 
Fagskolen har ikke dokumentert noen slik rapport eller tiltaksplan.   

Undervisningspersonalet skal levere selvevalueringsrapport samt en rapport om 
undervisningen. Det går frem av systembeskrivelsen at ledelsen skal gjennomgå rapportene 
fra undervisningspersonalet og vurdere tiltak. En oppsummering av 
undervisningspersonalets evaluering med tilhørende analyse skal inngå i skolens 
årsrapport. Det inngår ingen slik oppsummering av undervisningspersonalets evaluering i 
de innsendte årsrapportene.   

Sensorer skal evaluere styrker og svakheter i utdanningstilbudet etter endt sensur. Ifølge 
systembeskrivelsen har ledelsen/rektor ansvaret for at evalueringene innhentes og følges 
opp. I etterkant skal ledelsen gjennomgå evalueringene, identifisere utfordringer og 
vurdere ulike tiltak. Det ligger ingen slike vurderinger eller forslag til tiltak i de innsendte 
årsrapportene.  

Når det gjelder den årlige undersøkelsen til uteksaminerte kandidater, går det frem at 
ledelsen skal gjennomgå resultatene i undersøkelsene, identifisere styrker og svakheter og 
vurdere ulike tiltak, og at en oppsummering av eksterne aktørers evaluering med tilhørende 
analyse skal inngå i skolens årsrapport. Det er likevel ingen henvisning til gjennomført 
relevansundersøkelse hos uteksaminerte kandidater i de innsendte årsrapportene.   

Det går altså frem av systembeskrivelsen at fagskolen skal innhente informasjon og 
tilbakemeldinger om utdanningen fra relevante aktører, at informasjonen som innhentes, 
skal behandles og rapporteres videre, og at vurderingene av kvalitet skal ligge til grunn for 
vurdering av tiltak i styret. Det er imidlertid ikke alltid like tydelig hvem som har ansvar for 
innhenting, sammenstilling og videre rapportering av den informasjonen som 
innhentes, jamfør vår vurdering av ansvarsforhold over.   

Undervisningspersonale og studenter inngår i kvalitetssløyfen ved gjennomgang og videre 
oppfølging av studentevalueringer, og det går også frem at studentrådet skal være involvert 
i den helhetlige analysen av utdanningens kvalitet. Ut over dette gir systembeskrivelsen 
inntrykk av at rapporteringslinjene i hovedsak går fra rektor og ledelsen til styret, noe 
som kan være naturlig ved en fagskole med kun tre fast ansatte i staben. System-
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Rapporteringslinjer
Fagskolens beskrivelse av systemet for kvalitetssikring viser rapporteringslinjene i
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studentevalueringer, og videre at ledelsen, undervisningspersonalet og studentrådet skal
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ulike tiltak. Arbeidet skal sammenstilles i en egen rapport som skal legges frem for styret.
Styret skal vedta tiltaksplan med frister for gjennomføring, og ledelsen skal utpeke
spesifikke ansvarspersoner. Rektor har ansvar for at nødvendige tiltak blir iverksatt.
Fagskolen har ikke dokumentert noen slik rapport eller tiltaksplan.

Undervisningspersonalet skal levere selvevalueringsrapport samt en rapport om
undervisningen. Det går frem av systembeskrivelsen at ledelsen skal gjennomgå rapportene
fra undervisningspersonalet og vurdere tiltak. En oppsummering av
undervisningspersonalets evaluering med tilhørende analyse skal inngå i skolens
årsrapport. Det inngår ingen slik oppsummering av undervisningspersonalets evaluering i
de innsendte årsrapportene.

Sensorer skal evaluere styrker og svakheter i utdanningstilbudet etter endt sensur. Ifølge
systembeskrivelsen har ledelsen/rektor ansvaret for at evalueringene innhentes og følges
opp. I etterkant skal ledelsen gjennomgå evalueringene, identifisere utfordringer og
vurdere ulike tiltak. Det ligger ingen slike vurderinger eller forslag til tiltak i de innsendte
årsrapportene.

Når det gjelder den årlige undersøkelsen til uteksaminerte kandidater, går det frem at
ledelsen skal gjennomgå resultatene i undersøkelsene, identifisere styrker og svakheter og
vurdere ulike tiltak, og at en oppsummering av eksterne aktørers evaluering med tilhørende
analyse skal inngå i skolens årsrapport. Det er likevel ingen henvisning ti l gjennomført
relevansundersøkelse hos uteksaminerte kandidater i de innsendte årsrapportene.

Det går altså frem av systembeskrivelsen at fagskolen skal innhente informasjon og
tilbakemeldinger om utdanningen fra relevante aktører, at informasjonen som innhentes,
skal behandles og rapporteres videre, og at vurderingene av kvalitet skal ligge ti l grunn for
vurdering av tiltak i styret. Det er imidlertid ikke alltid like tydelig hvem som har ansvar for
innhenting, sammenstilling og videre rapportering av den informasjonen som
innhentes, jamfør vår vurdering av ansvarsforhold over.

Undervisningspersonale og studenter inngår i kvalitetssløyfen ved gjennomgang og videre
oppfølging av studentevalueringer, og det går også frem at studentrådet skal være involvert
i den helhetlige analysen av utdanningens kvalitet. Ut over dette gir systembeskrivelsen
inntrykk av at rapporteringslinjene i hovedsak går fra rektor og ledelsen ti l styret, noe
som kan være naturlig ved en fagskole med kun tre fast ansatte i staben. System-
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beskrivelsen kan likevel med fordel beskrive tydeligere hvordan studenter, studentråd, 
lærere (inkludert gjestelærere) og fagskolens ulike råd og utvalg involveres i de formelle 
rapporteringslinjene og kvalitetssløyfen, blant annet når det gjelder vurdering av innhentet 
informasjon om utdanningens kvalitet og aktuelle tiltak for utvikling og forbedring av 
utdanningen.   

Oppsummeringer, rapporter og tiltaksplaner som er beskrevet som del av rapporterings-
linjene i systembeskrivelsen, inngår ikke i innsendte kvalitetsrapporter eller annen 
dokumentasjon fra fagskolen. Rapporteringslinjene som blir beskrevet i system-
beskrivelsen, gjenspeiles dermed ikke helt i det dokumenterte kvalitetsarbeidet. Se mer om 
hvordan fagskolen følger opp rapporteringslinjene i praksis, i vår vurdering av § 4-1 om 
fagskolens bruk av vurderingene av kvaliteten til å rette opp sviktende kvalitet og 
videreutvikle kvaliteten i utdanningen.   
 
Delkonklusjoner  

Fagskolens beskrivelse av systemet for kvalitetssikring viser målene for kvalitetsarbeidet.   

Fagskolens beskrivelse av systemet for kvalitetssikring viser ikke hvordan arbeidet skal 
gjennomføres.  

Fagskolens beskrivelse av systemet for kvalitetssikring viser ikke ansvarsforholdene.  

Fagskolens beskrivelse av systemet for kvalitetssikring viser rapporteringslinjene.  
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§ 4-1 Fagskolens systematiske kvalitetsarbeid  
 
§ 4-1 Fagskolens kvalitetsarbeid skal være forankret i fagskolens styre og ledelse.  
Fagskolen skal involvere ansatte og studenter, inkludert eventuelle studentorganer, 
i kvalitetsarbeidet.   
 
Fagskolen skal fastsette mål for kvaliteten i utdanningene.   
 
For å vurdere om hver enkelt utdanning når målet for kvalitet, skal fagskolen systematisk 
innhente  
a. Informasjon fra studenter, ansatte, representanter fra yrkesfeltet og andre relevante 
kilder 
b. Resultater fra fagskolens internkontroll, jf. Fagskoleloven § 9 tredje ledd bokstav f. 
 
Fagskolen skal bruke sin vurdering av kvaliteten til å rette opp sviktende kvalitet og 
videreutvikle kvaliteten i utdanningene.  
 

 
Vurdering  
 
Forankring   
Dokumentasjonen viser at kvalitetsarbeidet ved Det Tverrfaglige Kunstinstitutt er forankret 
i fagskolens styre og ledelse.   
 
Systembeskrivelsen viser at fagskolens styre har det øverste ansvaret for utdannings-
kvaliteten og kvalitetsarbeidet. Det går imidlertid ikke frem av dokumentasjonen om 
kvalitetssikringssystemet er behandlet og godkjent av styret. Hvis styret skal kunne ivareta 
sitt overordnede ansvar for fagskolens kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet på en god 
måte, er det naturlig at styret også behandler og godkjenner fagskolens system for 
kvalitetssikring. Det går frem av kvalitetssystemet at årsrapporten skal fremlegges for 
styret, og referater fra styremøtene viser også at årlige kvalitetsrapporter er gjennomgått 
og godkjent i styret. I noen av de innsendte referatene fra styremøter de siste årene har 
kvalitetsarbeid eller utdanningskvalitet stått på agendaen. Det går derimot ikke frem av 
styrereferater eller annen dokumentasjon om styret har fattet vedtak om tiltak for utvikling 
eller forbedring av utdanningen på bakgrunn resultater fra kvalitetsarbeidet.   
 
Ifølge systembeskrivelsen har rektor et omfattende ansvar for gjennomføring, analyse og 
rapportering i kvalitetsarbeidet, og rektor skal jevnlig rapportere om utdanningens kvalitet 
til styret. Innsendt dokumentasjon viser også at rektor jevnlig rapporterer til styret om 
utdanningens kvalitet.  
 
 
 

Det Tverrfaglige Kunstinstitutt Tilsynsrapport

§ 4-1 Fagskolens systematiske kvalitetsarbeid

§ 4-1 Fagskolens kvalitetsarbeid skal være forankret i fagskolens styre og ledelse.
Fagskolen skal involvere ansatte og studenter, inkludert eventuelle studentorganer,
i kvalitetsarbeidet.

Fagskolen skal fastsette mål for kvaliteten i utdanningene.

For å vurdere om hver enkelt utdanning når målet for kvalitet, skal fagskolen systematisk
innhente
a. Informasjon fra studenter, ansatte, representanter fra yrkesfeltet og andre relevante
kilder
b. Resultater fra fagskolens internkontroll, jf. Fagskoleloven § 9 tredje ledd bokstav f.

Fagskolen skal bruke sin vurdering av kvaliteten ti l å rette opp sviktende kvalitet og
videreutvikle kvaliteten i utdanningene.

Vurdering

Forankring
Dokumentasjonen viser at kvalitetsarbeidet ved Det Tverrfaglige Kunstinstitutt er forankret
i fagskolens styre og ledelse.

Systembeskrivelsen viser at fagskolens styre har det øverste ansvaret for utdannings-
kvaliteten og kvalitetsarbeidet. Det går imidlertid ikke frem av dokumentasjonen om
kvalitetssikringssystemet er behandlet og godkjent av styret. Hvis styret skal kunne ivareta
sitt overordnede ansvar for fagskolens kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet på en god
måte, er det naturlig at styret også behandler og godkjenner fagskolens system for
kvalitetssikring. Det går frem av kvalitetssystemet at årsrapporten skal fremlegges for
styret, og referater fra styremøtene viser også at årlige kvalitetsrapporter er gjennomgått
og godkjent i styret. I noen av de innsendte referatene fra styremøter de siste årene har
kvalitetsarbeid eller utdanningskvalitet stått på agendaen. Det går derimot ikke frem av
styrereferater eller annen dokumentasjon om styret har fattet vedtak om tiltak for utvikling
eller forbedring av utdanningen på bakgrunn resultater fra kvalitetsarbeidet.

Ifølge systembeskrivelsen har rektor et omfattende ansvar for gjennomføring, analyse og
rapportering i kvalitetsarbeidet, og rektor skal jevnlig rapportere om utdanningens kvalitet
t i l styret. Innsendt dokumentasjon viser også at rektor jevnlig rapporterer t i l styret om
utdanningens kvalitet.

NO KUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 20



Det Tverrfaglige Kunstinstitutt Tilsynsrapport 

 NOKUT  – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 21  

Involvering  
Kravet om at fagskolen skal involvere ansatte og studenter, og eventuelle studentorganer, i 
kvalitetsarbeidet, kom inn i den nye fagskoleforskriften som gjelder fra høsten 2020. Den 
innsendte dokumentasjonen er i hovedsak produsert før dette. Ettersom kravet er nytt, vil 
vi i dette tilsynet primært vektlegge om fagskolens kvalitetssikringssystem har tilrettelagt 
for slik involvering.   

I redegjørelsen til NOKUT går det frem flere steder at Det Tverrfaglige Kunstinstitutt preges 
av korte avstander og nært samarbeid, og at det er kontinuerlig dialog mellom rektor og 
ledelsen, lærere og studenter, både i drift av utdanningen og i kvalitetsarbeidet. Det samme 
fremheves i studentuttalelsen. I redegjørelsen til NOKUT løfter fagskolen også frem 
studentenes aktive rolle i å sikre kvaliteten. Det involverende kvalitetsarbeidet som 
beskrives i redegjørelsen og studentuttalelsen, går ikke like klart frem i systemet 
for kvalitetssikring, hvor vi snarere inntrykk av at mesteparten av ansvaret for det formelle 
kvalitetsarbeidet hviler på rektor og ledelsen.  

Ifølge systembeskrivelsen har fagskolen flere ulike råd og utvalg hvor ansatte og studenter 
drøfter kvaliteten i utdanningen. Det er ikke beskrevet hvilken funksjon og hvilket ansvar 
disse skal ha i kvalitetsarbeidet, og sammensetningen av råd og utvalg går ikke frem. Det er 
heller ikke sendt inn dokumentasjon på møter eller arbeid som er gjort i utvalgene og 
rådene, og det er dermed uklart om disse er i drift. Se også vår vurdering under § 4-2 om 
ansvarsforhold.     
 
De ansatte har en representant i fagskolens styre og er ifølge systembeskrivelsen 
representert i et fagutvalg. Lærernes rolle er beskrevet i systembeskrivelsen, men 
ansvaret deres knytter seg mer til drift av utdanningen og faglig og pedagogisk 
utviklingsarbeid enn til kvalitetsarbeid. Det går frem at lærerne skal evaluere utdanningen 
og egen undervisningskompetanse i en rapport, og videre at de skal bidra i gjennomgang av 
studentevalueringer sammen med studentråd og ledelse.   
 
I studentuttalelsen kan det se ut som studentene i stor grad rapporterer direkte til rektor. 
Her går det frem at studentevalueringer sendes til rektor, referater fra studentmøter 
sendes direkte til rektor/ledelsen, og studentene har «elevsamtaler» med rektor hvor de 
kan komme med problemstillinger de ønsker å ta opp. Det blir dermed litt uklart hvilken 
rolle undervisningspersonalet har i kvalitetssløyfen, ut over å være informasjonskilder i 
evalueringen av egen undervisning. Her ligger det et potensial for fagskolen i å involvere 
lærerne mer aktivt også som drivere av kvalitetsutvikling.   
 
Det Tverrfaglige Kunstinstitutts dokumentasjon av kvalitetsarbeidet viser at studenter i 
hovedsak er involvert i det formelle kvalitetsarbeidet gjennom studentrepresentanter i 
fagskolens styre, studentråd og studentevalueringer. Fagskolen beskriver også at 
studentene deltar i ulike studentkomiteer, men det går ikke frem hva slags rolle disse 
komiteene har i kvalitetsarbeidet. Ifølge systembeskrivelsen skal studentrådet blant annet 
bidra, i samarbeid med lærere og ledelse, i gjennomgang av resultater fra student-
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evalueringer, for å identifisere styrker og svakheter samt for å vurdere ulike tiltak. Det går 
også frem at studentrådet skal være involvert i ledelsens samlede vurdering av 
utdanningskvaliteten og forslag til tiltak, og studentrådet er tegnet inn som eget punkt i 
organisasjonskartet.   
 
I studentuttalelsen vises det til semestervise studentmøter hvor studentene diskuterer 
«problemstillinger som studentene ønsker å ta opp» i plenum, som rapporteres videre til 
rektor og ledelsen. Disse møtene er ikke beskrevet i systembeskrivelsen, men fagskolen har 
sendt inn referater fra slike møter, hvor studentene har diskutert utdanningskvalitet og 
tiltak for forbedring. Slike møter kan være gode arenaer for å involvere studentene i 
fagskolens kvalitetsarbeid. Hvis slike møter skal inngå som del av fagskolens systematiske 
innhenting av tilbakemeldinger fra studentene, eller som faste møtepunkter for å sikre 
involvering av studentene i kvalitetsarbeidet, så bør de også beskrives i 
systembeskrivelsen.  
 
Det går ikke frem av systembeskrivelsen hvordan ansatte og studenter systematisk blir 
informert om resultater fra kvalitetsarbeidet eller forslag til tiltak for å forbedre og utvikle 
utdanningen. Ansatte og studentrådets deltakelse i gjennomgangen av student-
evalueringene med forslag til tiltak sikrer likevel at studenter og ansatte informeres om 
evalueringer fra studentene, hvis dette følges opp i praksis. Det er mindre klart hvordan 
studentene systematisk blir informert om andre evalueringer og resultater i 
kvalitetsarbeidet. I studentuttalelsen står det at «rektor informerer studentene om resultat 
fra kvalitets-arbeidet i epost eller på forelesninger», men dette går ikke frem av 
systembeskrivelsen. Bedre tilbakemeldinger etter studentenes evalueringer av 
undervisningen er også et av forbedringspunktene som trekkes frem i studentuttalelsen.  
 
Fagskolen må i fremtiden kunne dokumentere både en tilrettelegging og en praksis der det 
går frem at institusjonen involverer studentene og de ansatte i kvalitetsarbeidet, og 
innholdet i involveringen.    
 
Mål   
Fagskolen har fastsatt målene for utdanningen i systembeskrivelsen. Dette går frem i 
beskrivelsen av fagskolens system for kvalitetssikring, og vi har derfor vurdert målene for 
utdanningens kvalitet sammen med vurdering av målene for kvalitetsarbeidet under § 4-2 i 
denne rapporten.  
 
Innhenting av informasjon   
 
Studenter  
Fagskolen dokumenterer ikke at den systematisk innhenter informasjon fra studenter for å 
vurdere om hver enkelt utdanning når målet for kvalitet.  
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I systembeskrivelsen går det frem at det skal gjennomføres studentevalueringer, både på 
emnenivå og programnivå. Fagskolen dokumenterer at den har innhentet informasjon fra 
studenter om kvaliteten i utdanningen, men hoveddelen av disse dokumentene er fra 2015 
og 2016. Fagskolen har også sendt inn ett eksempel på gjennomført studentevaluering av 
en workshop i 2018. Det er ikke sendt inn eksempler på gjennomførte studentevalueringer 
for de siste to studieårene, og i redegjørelsen til NOKUT står det at «studiebarometeret har 
erstattet studentevalueringer de siste to årene.» Resultater fra Studiebarometeret kan 
være en relevant informasjonskilde, og fagskolen kan inkludere resultater herfra i sitt 
formelle kvalitetssystem. Det er da viktig at dette kommer frem både av systemet og av 
dokumentasjonen av kvalitetsarbeidet. 
 
I studentuttalelsen vises det til at studentene bes om å fylle ut evalueringsskjemaer etter 
endt undervisning i alle kurs og workshops, hvor studentene blant annet kan komme med 
innspill til undervisningen og faglig innhold, men fagskolen har ikke sendt inn eksempler på 
noen slike evalueringer til NOKUT. Fagskolen har sendt inn referater fra studentmøter i 
2018 og 2019, hvor studentene har gitt korte og konsise vurderinger av kvalitet i 
undervisningen med forslag til tiltak. Det går imidlertid ikke frem av innsendt 
dokumentasjon om og eventuelt hvordan innspill fra studentene er fulgt opp videre i 
kvalitetsarbeidet.  
 
Informasjonen som innhentes skal i henhold til fagskoletilsynsforskriften kunne brukes til å 
vurdere om utdanningen oppnår målet for kvalitet i utdanningen. Tilbakemeldingene som 
innhentes fra studentene er egnet til å vurdere noen av fagskolens mål for kvalitet, men 
fagskolen innhenter ikke studentenes vurdering av alle sine fastsatte mål og indikatorer. For 
eksempel viser kvalitetssystemet til studentundersøkelsen for vurdering av flere indikatorer 
som studentene ikke bes om å svare på i undersøkelsen. I kvalitetssystemet går det frem at 
ledelsen, undervisningspersonalet og studentrådet i etterkant av undersøkelsene skal 
«gjennomgå resultatene, identifisere styrker og svakheter samt vurdere ulike tiltak». Videre 
skal arbeidet «sammenstilles i en egen rapport som skal forelegges styret ved første 
anledning.» Fagskolen har imidlertid ikke sendt inn noen eksempler på rapporter for 
oppsummering av slike undersøkelser, og resultater fra studentundersøkelser er bare i liten 
grad beskrevet og analysert i de innsendte kvalitetsrapportene.   
 
Selv om dokumentasjonen fra Det Tverrfaglige Kunstinstitutt viser noen eksempler på 
at fagskolen tidligere har innhentet informasjon fra studentene i ulike undersøkelser og 
evalueringer, gjør mangelen på dokumentasjon fra de siste studieårene det uklart hvor 
systematisk dette gjennomføres. Det er videre uklart hvordan fagskolen bruker 
tilbakemeldinger fra studentene til å vurdere målene for kvalitet, eller for videreutvikling og 
forbedring av utdanningen. NOKUT kan derfor ikke se at fagskolen oppfyller kravet om 
systematisk å innhente informasjon fra studenter for å vurdere om hver enkelt utdanning 
når målet for kvalitet.  
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tilbakemeldinger fra studentene ti l å vurdere målene for kvalitet, eller for videreutvikling og
forbedring av utdanningen. NOKUT kan derfor ikke se at fagskolen oppfyller kravet om
systematisk å innhente informasjon fra studenter for å vurdere om hver enkelt utdanning
når målet for kvalitet.
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Ansatte  
Fagskolen dokumenterer ikke at den systematisk innhenter informasjon fra ansatte for å 
vurdere om hver enkelt utdanning når målet for kvalitet.   
 
Ifølge systembeskrivelsen skal undervisningspersonalet levere rapport om styrker og 
svakheter i utdanningstilbudet hvert semester. Det er opp til fagskolen selv å vurdere hvor 
ofte det er hensiktsmessig å innhente slik informasjon, så lenge det gjøres systematisk. I 
fagskolens årshjul går det frem at selvevaluering for ansatte og rapport fra undervisnings-
personalet skal gjennomføres årlig. Fagskolen har lagt frem dokumentasjon på innhenting 
av informasjon om kvaliteten i utdanningen fra ansatte, i form av maler for kursevaluering, 
selvevaluering og midtveisevaluering, samt en oversikt over tema for samtaler i fagstaben. 
Siden ingen av disse dokumentene er fra de siste tre studieårene, er det imidlertid uklart 
hvor systematisk fagskolen innhenter tilbakemeldinger om utdanningens kvalitet fra de 
ansatte.   
 
Innsendt skjema for selvevaluering av ansatte inneholder en rekke spørsmål om 
lærernes vurdering av egen innsats og kompetanse, men ingen spørsmål om lærernes 
vurdering av utdanningens kvalitet. I undervisningspersonalets rapport for 2017 bes 
lærerne om å beskrive ulike dimensjoner ved gjennomført undervisning. I tillegg 
har lærerne muligheter for å legge inn «lærers kommentar» knyttet til ulike faktorer i 
undervisningen samt en helt åpen vurdering av styrker, svakheter og tiltak. I de innsendte 
rapportene fra undervisningspersonalet er det ingen vurderinger fra lærerne om i hvilken 
grad undervisningen gjør studentene i stand til å oppnå læringsutbyttet, eller om det 
pedagogiske og metodiske i undervisningen skal utvikles og tilpasset målet om stor grad av 
tverrfaglig undervisningsform, jamfør kvalitetsmålene i fagskolens kvalitetssikrings-system.   
 
Beskrivelsene i de innsendte Workshop-rapportene er i liten grad egnet til å bidra til 
vurdering av utdanningens kvalitet opp mot fagskolens fastsatte kvalitetsmål. Ifølge 
kvalitetssikringssystemet skal informasjonen brukes av ledelsen til å vurdere utfordringer 
og tiltak, men det går ikke frem av dokumentasjonen om eller hvordan dette gjøres. Videre 
skal en oppsummering av undervisningspersonalets evaluering, med tilhørende analyse, 
inngå i skolens årsrapport. I de vedlagte årsrapportene er det korte oppsummeringer fra 
disse rapportene, men ingen analyse.  
 
Selv om dokumentasjonen fra Det Tverrfaglige Kunstinstitutt viser noen eksempler 
på at fagskolen tidligere har innhentet ulike former for informasjon fra ansatte, gjør 
mangelen på dokumentasjon fra de siste studieårene det uklart hvor systematisk dette 
gjennomføres. I likhet med innhentingen av informasjon fra studentene, er det uklart 
hvordan fagskolen bruker informasjon fra de ansatte til vurdering av mål for utdanningens 
kvalitet. NOKUT kan derfor ikke se at fagskolen oppfyller kravet om å systematisk innhente 
informasjon fra de ansatte for å vurdere om hver enkelt utdanning når målet for kvalitet.  
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Innsendt skjema for selvevaluering av ansatte inneholder en rekke spørsmål om
lærernes vurdering av egen innsats og kompetanse, men ingen spørsmål om lærernes
vurdering av utdanningens kvalitet. I undervisningspersonalets rapport for 2017 bes
lærerne om å beskrive ulike dimensjoner ved gjennomført undervisning. I tillegg
har lærerne muligheter for å legge inn «lærers kommentar» knyttet til ulike faktorer i
undervisningen samt en helt åpen vurdering av styrker, svakheter og tiltak. I de innsendte
rapportene fra undervisningspersonalet er det ingen vurderinger fra lærerne om i hvilken
grad undervisningen gjør studentene i stand ti l å oppnå læringsutbyttet, eller om det
pedagogiske og metodiske i undervisningen skal utvikles og tilpasset målet om stor grad av
tverrfaglig undervisningsform, jamfør kvalitetsmålene i fagskolens kvalitetssikrings-systern.

Beskrivelsene i de innsendte Workshop-rapportene er i liten grad egnet ti l å bidra ti l
vurdering av utdanningens kvalitet opp mot fagskolens fastsatte kvalitetsmål. Ifølge
kvalitetssikringssystemet skal informasjonen brukes av ledelsen ti l å vurdere utfordringer
og tiltak, men det går ikke frem av dokumentasjonen om eller hvordan dette gjøres. Videre
skal en oppsummering av undervisningspersonalets evaluering, med tilhørende analyse,
inngå i skolens årsrapport. I de vedlagte årsrapportene er det korte oppsummeringer fra
disse rapportene, men ingen analyse.

Selv om dokumentasjonen fra Det Tverrfaglige Kunstinstitutt viser noen eksempler
på at fagskolen tidligere har innhentet ulike former for informasjon fra ansatte, gjør
mangelen på dokumentasjon fra de siste studieårene det uklart hvor systematisk dette
gjennomføres. l likhet med innhentingen av informasjon fra studentene, er det uklart
hvordan fagskolen bruker informasjon fra de ansatte ti l vurdering av mål for utdanningens
kvalitet. NOKUT kan derfor ikke se at fagskolen oppfyller kravet om å systematisk innhente
informasjon fra de ansatte for å vurdere om hver enkelt utdanning når målet for kvalitet.
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Representanter fra yrkesfeltet  
Fagskolen dokumenterer ikke at den systematisk innhenter informasjon fra yrkesfeltet for å 
vurdere om hver enkelt utdanning når målet for kvalitet. 
   
I systembeskrivelsen vises det til en årlig undersøkelse om utdanningens relevans som 
sendes til uteksaminerte studenter. Slike undersøkelser kan gi relevante tilbakemeldinger 
om tidligere studenters opplevelse av utdanningens relevans, og de kan si noe om hvor 
mange studenter som er i relevant arbeid eller relevant videreutdanning etter endt 
utdanning. Siden det vil variere hvor mange studenter som er i relevant arbeid etter 
endt utdanning, vil imidlertid ikke denne typen undersøkelser alene være tilstrekkelig for å 
vurdere fagskolens mål om at fagskolekandidater etter eksamen er «kvalifisert til å utøve 
yrket».  
 
Systembeskrivelsen viser også til kontinuerlig samarbeid med aktører i yrkesfeltet, 
og fagskolen har sendt inn dokumentasjon på flere samarbeidsavtaler og ulike former for 
samarbeid med representanter i det kunstfaglige yrkesfeltet, slik som gallerier, museer, 
kunstnere med mer. Det går derimot ikke klart frem av dokumentasjonen hvordan 
fagskolen systematisk innhenter tilbakemeldinger fra disse samarbeidspartnerne om 
utdanningens relevans og kvalitet, og hvordan dette brukes til systematisk vurdering av om 
utdanningen oppnår kvalitetsmålene. Vi kan derfor ikke se at fagskolen dokumenterer at 
den innhenter informasjon fra representanter i yrkesfeltet i henhold til kravet i 
fagskoletilsynsforskriften. Fagskolens utstrakte samarbeid med yrkesfeltet gir likevel et godt 
potensial for at fagskolen med enkle grep kan sette dette bedre i system for å sikre 
systematisk kvalitetssikring av utdanningens relevans.  
  
Andre relevante kilder  
Fagskolen dokumenterer at den systematisk innhenter informasjon fra andre relevante 
kilder for å vurdere om hver enkelt utdanning når målet for kvalitet.   
 
I systembeskrivelsen går det frem at sensorer skal evaluere utdanningskvaliteten ved å gi 
innspill til faglig utvikling og på utdanningens relevans, vurderingsordninger og nivå på 
resultater. Oppsummeringer fra sensorenes evalueringer skal inngå i årsrapporten. Det 
Tverrfaglige Kunstinstitutt har sendt inn eksempler på sensorrapporter for de siste 
studieårene, hvor sensorer i et fast evalueringsskjema gir sine tilbakemeldinger på 
kvaliteten på eksamensoppgaven, vurderingsordningen, det faglige nivået, samarbeid med 
fagskolen, kvalitet i modulen samt forbedringspunkter.   
 
Sensorers vurdering av spørsmålene i sensorrapporten kan gi institusjoner verdifulle 
perspektiver for å vurdere, utvikle og forbedre utdanningen. For at fagskolen skal kunne 
vurdere utdanningskvaliteten opp mot sine fastsatte mål, burde sensorrapportene likevel 
hatt en tydeligere kobling til mål og indikatorer i kvalitetssystemet. Ifølge kvalitets-
sikringssystemet skal informasjon fra sensorrapporten brukes til å gi innspill til den faglige 
utviklingen, og evalueringene skal omfatte områder som eksamensoppgavens relevans, i 
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hvilken grad undervisningen synes å være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsene, og i 
hvilken grad innholdet i studieplanen er tilpasset krav som møter studentene i yrkeslivet. 
Disse momentene blir det imidlertid ikke spurt om i sensorrapporten. Det er ikke 
dokumentert om og eventuelt hvordan innspillene fra sensorene blir fulgt opp i 
kvalitetsarbeidet.  
 
Innhenting av resultater fra fagskolens internkontroll  
Fagskolen dokumenterer ikke at den systematisk innhenter resultater fra fagskolens 
internkontroll.   
 
Fagskoleloven § 9 tredje avsnitt bokstav f pålegger fagskoler å ha internkontroll, som er 
definert som «systematiske kontrolltiltak» for å sikre at «virksomheten drives i samsvar 
med gjeldende lover og regler». Dette er rutinemessige kontrolltiltak for å sikre at fagskolen 
drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov. Videre pålegger 
fagskoletilsynsforskriften § 4-1 fagskolene å «systematisk innhente […] resultater fra 
fagskolens internkontroll». I dette tilsynet kontrollerer vi kun kravet om å hente inn 
resultater fra internkontrollen, og ikke om fagskolens internkontroll som helhet oppfyller 
lovens krav. Likevel må fagskolen, for å oppfylle kravet i fagskoletilsynsforskriften, etablere 
og sørge for å gjennomføre internkontroll, slik at institusjonen kan hente ut resultater fra 
denne kontrollen.  
 
Fagskoletilsynsforskriften § 4-1 tredje avsnitt bokstav b inneholder to overordnede krav. 
For det første må fagskolen innhente relevante resultater for målene fagskolen har satt for 
kvalitet i utdanningen, jamfør fagskoletilsynsforskriften § 4-1 andre avsnitt. Her er det opp 
til fagskolen selv å bestemme hvilke resultater fra internkontrollen som er relevante for de 
målene den har satt seg. For det andre må innhentingen skje «systematisk». I dette ligger 
det et krav om regelmessig innhenting. I kvalitetssystemet må fagskolen ta stilling til hva 
som skal hentes inn fra internkontrollen for de ulike målene, når innhentingen skal skje, 
hvem som har ansvaret for innhentingen, og fremgangsmåten for å sikre at resultatene 
inngår sammen med de andre informasjonskildene i vurderingen av måloppnåelsen.  
 
Fagskolen skal gjennom kvalitetsarbeidet kunne dokumentere at den har brukt resultater 
fra internkontrollen for å vurdere noen av de målene institusjonen har satt for kvalitet i 
utdanningen. Et eksempel på innhenting av resultater fra internkontrollen kan være at 
fagskolen henter inn resultater fra internkontrollen med fagskoletilsynsforskriften § 2-3 om 
fagmiljøet. Fagskolen bruker deretter resultatene, sammen med informasjon fra andre 
kilder, til å vurdere om egne mål om fagmiljøets kompetanse er nådd. Et annet eksempel 
kan være at fagskolen henter inn resultater fra internkontrollen med fagskoletilsyns-
forskriften § 2-1 første avsnitt om samarbeid og yrkesrelevans i utdanningen. Fagskolen 
bruker deretter resultatene, sammen med informasjon fra andre kilder, til å vurdere om 
fagskolens egne mål om yrkesrelevant fagskoleutdanning er nådd.  
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Rette opp sviktende kvalitet og videreutvikle kvaliteten i utdanningene  
Det Tverrfaglige Kunstinstitutt dokumenterer ikke at den bruker sin vurdering av kvaliteten 
til å rette opp sviktende kvalitet og videreutvikle kvaliteten i utdanningen.  
 
I tillegg til det som beskrives i kvalitetssikringssystemet, har fagskolen sendt inn følgende 
dokumentasjon fra de siste tre studieårene for å vise hvordan fagskolen bruker den 
informasjonen som innhentes i kvalitetsarbeidet, og sine vurderinger av 
utdanningskvaliteten til systematisk forbedring og videreutvikling av utdanningen:  

• årsberetning for 2018  
• årsrapporter for 2018 og 2019  
• referater fra styremøter for de siste tre studieårene  

I systembeskrivelsen står det at mål og indikatorer skal presenteres og analyseres i 
årsrapporten. Videre går det frem at årsrapporten skal redegjøre for hva som har endret 
seg siden forrige studieår, og beskrive årsakssammenhenger og eventuelle tiltak for 
måloppnåelse og utvikling av prosesser for forbedring samt hvordan disse tiltakene skal 
implementeres. I kvalitetsrapportene for 2018 og 2019 er mål og indikatorer ikke 
presentert og analysert, det inngår ingen beskrivelser av hva som har endret seg siden 
forrige år, og det inngår lite analyse av måloppnåelse og årsakssammenhenger.   
 
I systembeskrivelsen går det frem at på bakgrunn av ledelsens analyse av kvaliteten 
skal «ledelsen, i samarbeid med undervisningspersonalet, revidere studieplaner, 
utvikle fremdriftsplaner for undervisningen, samt utarbeide en handlingsplan for 
kvalitetsutvikling ved skolen», og at «handlingsplanen skal beskrive mål og tiltak for 
kommende skoleår». Fagskolen har ikke sendt inn noen eksempler på handlingsplaner eller 
dokumentert hvordan arbeidet med handlingsplanene gjøres.  

Vurderingen av utdanningskvaliteten i Årsberetningen fra 2018 består av helt overordnede 
vurderinger av målområdene læringsmiljø, studentmiljø, resultater og markedsføring, og 
det vises til resultater i undersøkelser fra studenter, lærere og sensorer, inkludert et par 
eksempler på områder for forbedring. Rapporten inneholder lite analyse av områder for 
utvikling og forbedring av utdanningen, og det inngår ingen tiltaksplan for å videreutvikle og 
forbedre utdanningen.   

Kvalitetsrapportene for 2018 og 2019 inneholder beskrivelse og vurdering av målene for 
kvantitative indikatorer som ligger i kvalitetssystemet. Rapportene inneholder derimot 
ingen vurdering av målene som er beskrevet i kvalitetssystemets kapittel om mål og 
indikatorer for kvaliteten i utdanningen. Det vises i begge rapportene til antall 
uteksaminerte studenter som er i jobb eller i relevant utdanning. Rapportene viser til 
gjennomførte undersøkelser hos studenter og undervisningspersonale og sensorrapport, 
men det vises ikke til tilbakemeldinger fra yrkesfeltet eller tidligere studenter. Rapportene 
inneholder få beskrivelser av svakheter ved utdanningen. Det vises til noen områder for 
videreutvikling og forbedring på bakgrunn av studentundersøkelser og sensorrapporter. 
Selv om de samme forbedringspunktene er trukket frem i begge rapportene, er det ikke 
formulert noen forslag til tiltak. Når det gjelder styrker i utdanningskvaliteten, er det 
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formulert noen forslag ti l tiltak. Når det gjelder styrker i utdanningskvaliteten, er det
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fremhevet at alle områdene er i henhold til fagskolens mål, men i hovedsak uten at det 
vises til konkrete kilder eller resultater for måloppnåelsen.  

Kvalitetsrapportene viser at rektor og ledelsen sammenfatter resultater fra kvalitets-
arbeidet, som også omfatter en vurdering av resultater fra drift og kvalitetsarbeid opp mot 
noen av fagskolens kvalitetsmål for siste studieår. Referater fra styremøter fra de siste tre 
studieårene viser også at kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet har stått på agendaen. Det 
er derimot ikke dokumentert at fagskolen har besluttet eller iverksatt tiltak for forbedring 
eller utvikling av utdanningen på bakgrunn av vurderinger av utdanningskvaliteten. 

I kvalitetssikringssystemet beskrives ulike oppsummeringer og rapporter om utdanningens 
kvalitet, med tilhørende tiltaksplaner, som en fast del av rapporteringslinjene i kvalitets-
arbeidet. Vi finner i liten grad igjen disse dokumentene i kvalitetsrapportene eller annen 
innsendt dokumentasjon, jamfør vår vurdering av rapporteringslinjene under § 4-2. Sett i 
sammenheng med manglene i kvalitetsrapportene, som vi beskriver ovenfor, blir det 
dermed uklart hvordan fagskolen bruker sin vurdering av utdanningskvaliteten som er gjort 
på bakgrunn av informasjon fra kvalitetsarbeidet, til systematisk videreutvikling av 
utdanningen. 

Kravet om at fagskolen skal bruke vurderingen av utdanningens kvalitet til å rette opp 
sviktende kvalitet, må sees i sammenheng med fagskolens innhenting av informasjon om 
utdanningens kvalitet. Når det er uklart hvor systematisk Det Tverrfaglige Kunstinstitutt 
innhenter informasjon om utdanningens kvalitet fra studenter, ansatte og yrkesfeltet, 
og når det videre er uklart i hvilken grad den informasjonen som innhentes, systematisk 
brukes til å vurdere målene for utdanningens kvalitet, så blir det også vanskelig å avdekke 
eventuell sviktende kvalitet. Når dette ses i sammenheng med påpekte mangler i fagskolens 
analyse av utdanningskvaliteten med tilhørende tiltak, så kan vi heller ikke se at fagskolen 
dokumenterer at den oppfyller kravet om å bruke vurderinger av utdanningskvaliteten til å 
rette opp sviktende kvalitet.   

Vi har ingen indikasjoner på at det er sviktende kvalitet ved fagskolen. Det Tverrfaglige 
Kunstinstitutt må likevel dokumentere at fagskolen har et system for å avdekke eventuell 
sviktende kvalitet og for å rette opp slik svikt hvis den avdekker det.  
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Delkonklusjoner  

Fagskolens kvalitetsarbeid er forankret i fagskolens styre og ledelse.   

Fagskolen dokumenterer at den involverer ansatte og studenter, inkludert eventuelle 
studentorganer, i kvalitetsarbeidet.   

Fagskolen har fastsatt mål for kvaliteten i utdanningen.   

Fagskolen har ikke dokumentert at den for å vurdere om hver enkelt utdanning når målet 
for kvalitet, systematisk innhenter a. informasjon fra studenter, ansatte og representanter 
fra yrkesfeltet.   

Fagskolen har dokumentert at den for å vurdere om hver enkelt utdanning når målet for 
kvalitet, systematisk innhenter a. informasjon fra andre relevante kilder.  

Fagskolen har ikke dokumentert at den for å vurdere om hver enkelt utdanning når målet 
for kvalitet, systematisk innhenter b. informasjon fra resultater fra fagskolens 
internkontroll, jf. fagskoleloven § 9 tredje ledd bokstav f.  

Fagskolen har ikke dokumentert at den bruker sin vurdering av kvaliteten til å rette opp 
sviktende kvalitet.   

Fagskolen har ikke dokumentert at den bruker sin vurdering til å videreutvikle kvaliteten i 
utdanningen.  

Konklusjon i første tilsyn 

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Det Tverrfaglige Kunstinstitutt oppfyller ikke alle 
kravene i fagskoletilsynsforskriften §§ 4-2 første avsnitt og 4-1. 
 
Fagskolen har ikke dokumentert at den oppfyller følgende krav: 

§ 4-2. Fagskolens system for kvalitetssikring   

Fagskolens beskrivelse av systemet for kvalitetssikring viser ikke hvordan arbeidet skal 
gjennomføres.  

Fagskolens beskrivelse av systemet for kvalitetssikring viser ikke ansvarsforholdene.  

§ 4-1. Fagskolens systematiske kvalitetsarbeid  
Fagskolen har ikke dokumentert at den for å vurdere om hver enkelt utdanning når målet 
for kvalitet, systematisk innhenter  

a. informasjon fra studenter, ansatte og representanter fra yrkesfeltet.   
b. informasjon fra resultater fra fagskolens internkontroll, jf. fagskoleloven § 9 tredje 
ledd bokstav f.  
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Fagskolen har ikke dokumentert at den bruker sin vurdering av kvaliteten til å rette opp 
sviktende kvalitet.   

Fagskolen har ikke dokumentert at den bruker sin vurdering til å videreutvikle kvaliteten i 
utdanningen.  
 

4.3 Vurdering av tilleggskravene 

Fagskoleloven § 14 a. Studentombud første avsnitt  
§ 14 a. Styret skal sørge for at alle fagskolestudenter har tilgang til et studentombud.  
 
Det går frem av fagskolens redegjørelse til NOKUT at fagskolens styre har ansatt 
studentombud, og at studentombudet rapporterer direkte til styret gjennom 
halvårsrapport og årsrapport. Fagskolen har sendt inn mandat for studentombudet.  

Fagskoleloven § 21 Avsluttende vurdering, eksamen og sensur første 
avsnitt, siste setning  
 
§ 21 Det skal være en ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningene.  
 
Fagskolen har dokumentert at den bruker ekstern sensor i vurderingene.   

Konklusjon  
Det Tverrfaglige Kunstinstitutt har dokumentert at fagskolestudentene har tilgang til 
et studentombud, og at fagskolen har en ekstern evaluering av vurderingen eller 
vurderingsordningen.  

4.4 Vedtak etter første vurdering 
Det Tverrfaglige Kunstinstitutt oppfyller ikke alle kravene til systematisk kvalitetsarbeid i 
regelverket. Fagskolen må rette opp manglene i henhold til kravene i 
fagskoletilsynsforskriften §§ 4-1 og 4-2 første avsnitt.  
 
Frist for oppretting er 15. september 2022. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i  
• lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) § 5 (1)  

• forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) § 49 (4)  
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5 Vurdering og konklusjon etter oppretting    

5.1 Om opprettingen 

Etter første vurdering av kvalitetsarbeidet ved Det Tverrfaglige Kunstinstitutt fattet NOKUT 
vedtak 15. september 2021 om at fagskolen har mangler i kvalitetsarbeidet. Fagskolen ble 
gitt en frist på ett år for å dokumentere at den har rettet opp de påpekte manglene i 
henhold til fagskoletilsynsforskriften §§ 4-1 og 4-2.   

Etter vedtaket om oppretting har NOKUT besluttet å utrede ordlyden i § 4-1 tredje ledd 
bokstav b, og dette kravet er tatt ut av tilsynet med fagskolens kvalitetsarbeid. Det 
Tverrfaglige Kunstinstitutt skal derfor i opprettingen kun dokumentere at den har rettet 
opp de påpekte manglene i fagskoletilsynsforskriften:   

§ 4-1. Fagskolens systematiske kvalitetsarbeid, tredje og fjerde avsnitt:   

For å vurdere om hver enkelt utdanning når målet for kvalitet, skal fagskolen systematisk 
innhente  

a. informasjon fra studenter, ansatte, representanter fra yrkesfeltet og eventuelle andre 
relevante kilder.   

Fagskolen skal bruke sin vurdering av kvaliteten til å rette opp sviktende kvalitet og 
videreutvikle kvaliteten i utdanningene. 

§ 4-2. Fagskolens system for kvalitetssikring, første avsnitt:   

Fagskolens beskrivelse av systemet for kvalitetssikring skal vise (...) hvordan arbeidet skal 
gjennomføres og ansvarsforholdene.   

Det Tverrfaglige Kunstinstitutt sendte 12. september 2022 inn ny dokumentasjon til 
NOKUT. NOKUT har vurdert ny dokumentasjon opp mot de gjeldende kravene til 
kvalitetsarbeid i regelverket.   

5.2 Vurderinger og konklusjoner 
 

§ 4-2. Fagskolens system for kvalitetssikring  
 
Hvordan kvalitetsarbeidet skal gjennomføres  
I NOKUTs første vurdering av kvalitetsarbeidet var konklusjonen at systembeskrivelsen til 
Det Tverrfaglige Kunstinstitutt ikke i tilstrekkelig grad viste hvordan de ulike aktivitetene i 
kvalitetsarbeidet skal gjennomføres og dokumenteres. 

Den reviderte beskrivelsen av fagskolens system for kvalitetssikring inneholder 
rutinebeskrivelser med korte og konsise beskrivelser av gjennomføring, vurdering og 
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analyse for de ulike aktivitetene som inngår kvalitetsarbeidet. Her beskrives ulike typer 
evalueringer, møter, fagdager, tiltaksplaner og rapportering i fagskolens kvalitetsarbeid. 

Årshjulet som inngår i systemet for kvalitetssikring, gir tydelig oversikt over hvilke 
aktiviteter som skal skje i kvalitetsarbeidet, på hvilke tidspunkter aktivitetene skal skje, 
hvordan de ulike aktivitetene skal gjennomføres, og hvem som har ansvar for hva. 
Fagskolen har også satt inn en oversikt over prosedyrer og maler som inngår i 
kvalitetssikringssystemet. Systembeskrivelsen gir gode beskrivelser av ansvarsforhold og 
rapporteringslinjer i kvalitetsarbeidet. I sum gjør dette at systemet for kvalitetssikring ved 
Det Tverrfaglige Kunstinstitutt nå tydelig viser hvordan kvalitetsarbeidet skal gjennomføres, 
og hvordan de ulike delene i kvalitetsarbeidet henger sammen. 

I fagskolens redegjørelse til NOKUT går det frem at den har «etablert et elektronisk rom for 
enkel tilgang til disse dokumentene for ledelsen, ansatte og studenter». I det elektroniske 
rommet finner man systembeskrivelse, årshjul, årsrapporten med analyser og tiltakene, 
prosedyrer og maler samt lenker til relevante lover og forskrifter. Fagskolen sikrer på denne 
måten at det blir enkelt for ansatte og studenter å få oversikt over og sette seg inn i 
fagskolens kvalitetsarbeid. 

NOKUTs vurdering er at beskrivelsen av fagskolens system for kvalitetssikring klart viser 
hvordan de ulike aktivitetene i kvalitetsarbeidet skal gjennomføres. Systembeskrivelsen er 
tydelig og enkel å forstå, og den viser tydelig hvordan de ulike delene i kvalitetssikrings-
systemet er ment å fungere sammen. 

Ansvarsforholdene i kvalitetsarbeidet 
I NOKUTs første vurdering av kvalitetsarbeidet var konklusjonen at systembeskrivelsen ikke 
i tilstrekkelig grad viste ansvarsfordelingen i kvalitetsarbeidet. 

I den reviderte beskrivelsen av fagskolens system for kvalitetssikring beskrives 
ansvarsområdene for alle de sentrale aktørene ved fagskolen. Ansvarsforholdene 
tydeliggjøres ytterligere i rutinebeskrivelsene som ligger i systembeskrivelsen, og i årshjulet 
hvor ulike aktiviteter i kvalitetsarbeidet er koblet til hvilke aktører som har ansvar for 
gjennomføringen. Ansvarsbeskrivelsene i de ulike delene av systemet for kvalitetssikring er 
tydelige og konsistente, og de utfyller hverandre.  

NOKUTs vurdering er at fagskolens beskrivelse av systemet for kvalitetssikring nå på en 
tydelig måte viser hvordan kvalitetsarbeidet skal gjennomføres, og hvem som har ansvar for 
hvilke deler av kvalitetsarbeidet, slik at det blir enkelt å sette seg inn i og forstå for både 
studenter og ansatte.   
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analyse for de ulike aktivitetene som inngår kvalitetsarbeidet. Her beskrives ulike typer
evalueringer, møter, fagdager, tiltaksplaner og rapportering i fagskolens kvalitetsarbeid.

Årshjulet som inngår i systemet for kvalitetssikring, gir tydelig oversikt over hvilke
aktiviteter som skal skje i kvalitetsarbeidet, på hvilke tidspunkter aktivitetene skal skje,
hvordan de ulike aktivitetene skal gjennomføres, og hvem som har ansvar for hva.
Fagskolen har også satt inn en oversikt over prosedyrer og maler som inngår i
kvalitetssikringssystemet. Systembeskrivelsen gir gode beskrivelser av ansvarsforhold og
rapporteringslinjer i kvalitetsarbeidet. I sum gjør dette at systemet for kvalitetssikring ved
Det Tverrfaglige Kunstinstitutt nå tydelig viser hvordan kvalitetsarbeidet skal gjennomføres,
og hvordan de ulike delene i kvalitetsarbeidet henger sammen.

I fagskolens redegjørelse ti l NOKUT går det frem at den har «etablert et elektronisk rom for
enkel tilgang ti l disse dokumentene for ledelsen, ansatte og studenter». I det elektroniske
rommet finner man systembeskrivelse, årshjul, årsrapporten med analyser og tiltakene,
prosedyrer og maler samt lenker ti l relevante lover og forskrifter. Fagskolen sikrer på denne
måten at det blir enkelt for ansatte og studenter å få oversikt over og sette seg inn i
fagskolens kvalitetsarbeid.

NOKUTs vurdering er at beskrivelsen av fagskolens system for kvalitetssikring klart viser
hvordan de ulike aktivitetene i kvalitetsarbeidet skal gjennomføres. Systembeskrivelsen er
tydelig og enkel å forstå, og den viser tydelig hvordan de ulike delene i kvalitetssikrings-
systemet er ment å fungere sammen.

Ansvarsforholdene i kvalitetsarbeidet
I NOKUTs første vurdering av kvalitetsarbeidet var konklusjonen at systembeskrivelsen ikke
i tilstrekkelig grad viste ansvarsfordelingen i kvalitetsarbeidet.

I den reviderte beskrivelsen av fagskolens system for kvalitetssikring beskrives
ansvarsområdene for alle de sentrale aktørene ved fagskolen. Ansvarsforholdene
tydeliggjøres ytterligere i rutinebeskrivelsene som ligger i systembeskrivelsen, og i årshjulet
hvor ulike aktiviteter i kvalitetsarbeidet er koblet t i l hvilke aktører som har ansvar for
gjennomføringen. Ansvarsbeskrivelsene i de ulike delene av systemet for kvalitetssikring er
tydelige og konsistente, og de utfyller hverandre.

NOKUTs vurdering er at fagskolens beskrivelse av systemet for kvalitetssikring nå på en
tydelig måte viser hvordan kvalitetsarbeidet skal gjennomføres, og hvem som har ansvar for
hvilke deler av kvalitetsarbeidet, slik at det blir enkelt å sette seg inn i og forstå for både
studenter og ansatte.
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§ 4-1. Fagskolens systematiske kvalitetsarbeid  
 
Innhenting av informasjon i kvalitetsarbeidet 

I NOKUTs første vurdering av kvalitetsarbeidet var konklusjonen at Det Tverrfaglige 
Kunstinstitutt ikke i tilstrekkelig grad dokumenterte at den systematisk innhenter 
informasjon fra studenter, ansatte og representanter fra yrkesfeltet i kvalitetsarbeidet. 

Studenter  
Det reviderte kvalitetssikringssystemet har beskrivelser av hvordan fagskolen regelmessig 
skal innhente informasjon fra studentene i form av studentevalueringer halvveis i 
utdanningen og etter studieslutt, workshopevalueringer, trivselsundersøkelser og 
semesterevalueringer. Kvalitetssikringssystemet inneholder rutinebeskrivelser som viser 
gjennomføring og ansvar for slik informasjonsinnhenting, mens årshjulet viser en fast syklus 
for når innhentingen skal gjennomføres, og hvem som har ansvar for den. Det er fastsatt 
mål med indikator og kritisk verdi knyttet til studenter, som studentene gir tilbakemelding 
på i ulike evalueringer og undersøkelser. I systembeskrivelsen går det frem at «I etterkant 
av undersøkelsene skal ledelse, undervisningspersonale og studentråd gjennomgå 
resultatene, identifisere styrker og svakheter samt vurdere ulike tiltak. Arbeidet skal 
sammenstilles i en egen rapport som skal forelegges styret.» 

Fagskolen har sendt inn flere eksempler på dokumentasjon av gjennomførte student-
evalueringer fra det siste studieåret, hvor studentene vurderer mål og indikatorer for 
utdanningens kvalitet som er fastsatt i systembeskrivelsen med skår fra 1 til 5, i tillegg til 
fritekstsvar. Ved en liten fagskole som Det Tverrfaglige Kunstinstitutt kan statistikk få store 
utslag som ikke nødvendigvis er representative, og det er derfor viktig at fagskolen også ser 
til fritekstsvar og kvalitative tilbakemeldinger og vurderer tendenser i undersøkelsene over 
tid. Fagskolen har også sendt inn rapport fra gjennomført trivselsundersøkelse, hvor 
studentene i hovedsak vurderer ulike dimensjoner ved læringsmiljøet. 

Studentene gir også innspill om utdanningen til ledelsen i faste klassemøter og i møter 
mellom studenttillitsvalgte og rektor, som referatføres. Referater fra møter i studentrådet 
viser hvordan fagskolens ledelse har gjennomført tiltak på bakgrunn av innspill fra 
studentene. Innsendt referat fra møte mellom tillitsvalgt student og rektor viser hvordan 
tillitsvalgte studenter har vært involvert i gjennomgang av resultater fra trivsels-
undersøkelse og i forslag til tiltak for å forbedre utdanningen.  

De ulike evalueringene, undersøkelsene og møtene som er gjennomført for informasjons-
innhenting fra studentene, gir et godt grunnlag for å belyse og gjøre helhetlige vurderinger 
av utdanningens kvalitet opp mot fagskolens fastsatte mål for kvalitet. Spørsmålene som 
inngår i de ulike undersøkelsene og evalueringene, er til sammen egnet til å belyse de 
målene for studenter som fagskolen har fastsatt i kvalitetssystemet, selv om spørsmålene 
ikke eksplisitt er knyttet til hvert enkelt av målene.  
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Innhenting av informasjon i kvalitetsarbeidet

I NOKUTs første vurdering av kvalitetsarbeidet var konklusjonen at Det Tverrfaglige
Kunstinstitutt ikke i tilstrekkelig grad dokumenterte at den systematisk innhenter
informasjon fra studenter, ansatte og representanter fra yrkesfeltet i kvalitetsarbeidet.

Studenter

Det reviderte kvalitetssikringssystemet har beskrivelser av hvordan fagskolen regelmessig
skal innhente informasjon fra studentene i form av studentevalueringer halvveis i
utdanningen og etter studieslutt, workshopevalueringer, trivselsundersøkelser og
semesterevalueringer. Kvalitetssikringssystemet inneholder rutinebeskrivelser som viser
gjennomføring og ansvar for slik informasjonsinnhenting, mens årshjulet viser en fast syklus
for når innhentingen skal gjennomføres, og hvem som har ansvar for den. Det er fastsatt
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på i ulike evalueringer og undersøkelser. I systembeskrivelsen går det frem at «I etterkant
av undersøkelsene skal ledelse, undervisningspersonale og studentråd gjennomgå
resultatene, identifisere styrker og svakheter samt vurdere ulike tiltak. Arbeidet skal
sammenstilles i en egen rapport som skal forelegges styret.»

Fagskolen har sendt inn flere eksempler på dokumentasjon av gjennomførte student-
evalueringer fra det siste studieåret, hvor studentene vurderer mål og indikatorer for
utdanningens kvalitet som er fastsatt i systembeskrivelsen med skår fra l ti l 5, i tillegg ti l
fritekstsvar. Ved en liten fagskole som Det Tverrfaglige Kunstinstitutt kan statistikk få store
utslag som ikke nødvendigvis er representative, og det er derfor viktig at fagskolen også ser
ti l fritekstsvar og kvalitative tilbakemeldinger og vurderer tendenser i undersøkelsene over
tid. Fagskolen har også sendt inn rapport fra gjennomført trivselsundersøkelse, hvor
studentene i hovedsak vurderer ulike dimensjoner ved læringsmiljøet.

Studentene gir også innspill om utdanningen ti l ledelsen i faste klassemøter og i møter
mellom studenttillitsvalgte og rektor, som referatføres. Referater fra møter i studentrådet
viser hvordan fagskolens ledelse har gjennomført tiltak på bakgrunn av innspill fra
studentene. Innsendt referat fra møte mellom tillitsvalgt student og rektor viser hvordan
tillitsvalgte studenter har vært involvert i gjennomgang av resultater fra trivsels-
undersøkelse og i forslag ti l tiltak for å forbedre utdanningen.

De ulike evalueringene, undersøkelsene og møtene som er gjennomført for informasjons-
innhenting fra studentene, gir et godt grunnlag for å belyse og gjøre helhetlige vurderinger
av utdanningens kvalitet opp mot fagskolens fastsatte mål for kvalitet. Spørsmålene som
inngår i de ulike undersøkelsene og evalueringene, er t i l sammen egnet ti l å belyse de
målene for studenter som fagskolen har fastsatt i kvalitetssystemet, selv om spørsmålene
ikke eksplisitt er knyttet t i l hvert enkelt av målene.
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Ansatte 
I systembeskrivelsen går det frem at undervisningspersonalet skal gi sin vurdering av styrker 
og svakheter i utdanningen innenfor sine emner og tema, og at lærerne på slutten av hvert 
semester skal levere en rapport. En oppsummering av undervisningspersonalets evaluering 
med tilhørende analyse skal gå frem i fagskolens årsrapport. Indikatorer, mål og kritisk verdi 
knyttet til undervisningspersonalet går frem i systembeskrivelsen. Malene for innhenting av 
informasjon fra undervisningspersonalet etterspør ikke eksplisitt de fastsatte målene og 
indikatorene som ligger i kvalitetssystemet, men de inneholder faste rapporteringspunkter 
hvor lærerne i fritekst skal vurdere styrker og svakheter i utdanningen og foreslå eventuelle 
tiltak.  

Fagskolen dokumenterer flere eksempler på at den i tråd med kvalitetssystemet har 
innhentet evalueringsrapporter fra undervisningspersonalet i løpet av det siste studieåret. I 
rapportene belyses styrker og svakheter i utdanningen, og det foreslås tiltak for å forbedre 
og videreutvikle utdanningen. Helt overordnede funn i vurderinger og forslag til tiltak fra 
undervisningspersonalets rapporter er tatt videre i årsrapporten til styret. 

Representanter i yrkesfeltet 
Det går frem i systembeskrivelsen og årshjulet at gjestelærerne og sensorene skal levere en 
evalueringsrapport med sin vurdering av utdanningen til Det Tverrfaglige Kunstinstitutt 
etter hvert oppdrag. Fagskolen har sendt inn eksempler på flere gjennomførte evalueringer 
fra gjestelærere og sensorer fra siste studieår, med vurdering av styrker og svakheter i 
utdanningen og forslag til tiltak. I gjestelærerrapporten gir gjestelærerne sin vurdering av 
eventuelle avvik og forbedringspunkter, men bes ikke eksplisitt om å vurdere målene og 
indikatorene som er fastsatt for gjestelærere i kvalitetssikringssystemet. I sensor-
evalueringer vurderes eksplisitt flere av målene som er fastsatt for sensorer i 
kvalitetssikringssystemet. 

Det går frem i systembeskrivelsen at Det Tverrfaglige Kunstinstitutt årlig skal sende en 
undersøkelse til uteksaminerte kandidater fra fagskolen, hvor disse blant annet skal gi 
tilbakemelding om relevansen av utdanningen. Årshjulet viser fagskolens syklus for 
innhenting av informasjon fra alle disse kildene, inkludert frister og ansvar. Fagskolen har 
dokumentert et eksempel på en undersøkelse fra tidligere studenter. I undersøkelsene bes 
tidligere studenter om å vurdere utdanningens relevans og utbytte. Fagskolen har ikke 
fastsatt noen mål som spesifikt knytter seg til tidligere studenter eller utdanningens 
relevans, men den har fastsatt et mål knyttet til utdanningens læringsutbytte, som 
undersøkelsen fra tidligere studenter kan belyse. Det er svært få som har svart på 
undersøkelsen som ble gjort det siste studieåret, og vi anbefaler at fagskolen arbeider for å 
få opp svarprosenten.  

I systembeskrivelsen går det frem at fagskolen årlig skal avholde møte med aktører i 
yrkesfeltet, for å få innspill knyttet til utdanningens kvalitet og relevans. Dette er en god 
måte å innhente informasjon om utdanningens relevans fra aktører i yrkesfeltet. Det 
Tverrfaglige Kunstinstitutt har sendt inn referater fra en rekke møter den har hatt med 
aktører i yrkesfeltet i 2021, men det går ikke frem av referatene om kvaliteten eller 
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I systembeskrivelsen går det frem at undervisningspersonalet skal gi sin vurdering av styrker
og svakheter i utdanningen innenfor sine emner og tema, og at lærerne på slutten av hvert
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hvor lærerne i fritekst skal vurdere styrker og svakheter i utdanningen og foreslå eventuelle
tiltak.
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rapportene belyses styrker og svakheter i utdanningen, og det foreslås tiltak for å forbedre
og videreutvikle utdanningen. Helt overordnede funn i vurderinger og forslag ti l tiltak fra
undervisningspersonalets rapporter er tatt videre i årsrapporten ti l styret.
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Det går frem i systembeskrivelsen og årshjulet at gjestelærerne og sensorene skal levere en
evalueringsrapport med sin vurdering av utdanningen ti l Det Tverrfaglige Kunstinstitutt
etter hvert oppdrag. Fagskolen har sendt inn eksempler på flere gjennomførte evalueringer
fra gjestelærere og sensorer fra siste studieår, med vurdering av styrker og svakheter i
utdanningen og forslag ti l tiltak. I gjestelærerrapporten gir gjestelærerne sin vurdering av
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evalueringer vurderes eksplisitt flere av målene som er fastsatt for sensorer i
kvaIitetssikringssystemet.

Det går frem i systembeskrivelsen at Det Tverrfaglige Kunstinstitutt årlig skal sende en
undersøkelse ti l uteksaminerte kandidater fra fagskolen, hvor disse blant annet skal gi
tilbakemelding om relevansen av utdanningen. Årshjulet viser fagskolens syklus for
innhenting av informasjon fra alle disse kildene, inkludert frister og ansvar. Fagskolen har
dokumentert et eksempel på en undersøkelse fra tidligere studenter. I undersøkelsene bes
tidligere studenter om å vurdere utdanningens relevans og utbytte. Fagskolen har ikke
fastsatt noen mål som spesifikt knytter seg ti l tidligere studenter eller utdanningens
relevans, men den har fastsatt et mål knyttet til utdanningens læringsutbytte, som
undersøkelsen fra tidligere studenter kan belyse. Det er svært få som har svart på
undersøkelsen som ble gjort det siste studieåret, og vi anbefaler at fagskolen arbeider for å
få opp svarprosenten.

I systembeskrivelsen går det frem at fagskolen årlig skal avholde møte med aktører i
yrkesfeltet, for å få innspill knyttet t i l utdanningens kvalitet og relevans. Dette er en god
måte å innhente informasjon om utdanningens relevans fra aktører i yrkesfeltet. Det
Tverrfaglige Kunstinstitutt har sendt inn referater fra en rekke møter den har hatt med
aktører i yrkesfeltet i 2021, men det går ikke frem av referatene om kvaliteten eller
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relevansen i utdanningen har vært et tema i møtene. Hvis fagskolen i praksis følger opp 
ordningen med faste møter med yrkesfeltet, og hvis tilbakemeldingene i møtene 
referatføres og følges opp i kvalitetsarbeidet, vil det kunne styrke fagskolens systematiske 
arbeid med å sikre relevans i utdanningen. 

Samlet vurdering om informasjonsinnhenting i kvalitetsarbeidet 
NOKUTs vurdering etter opprettingen er at Det Tverrfaglige Kunstinstitutt dokumenterer 
har systemer for – og i praksis gjennomfører – innhenting av informasjon om både 
kvaliteten og relevansen i utdanningen fra alle studenter, ansatte og representanter i 
yrkesfeltet, og at den iverksetter tiltak på bakgrunn av den informasjonen den henter inn.  

Fagskolen innhenter informasjon fra studenter, tidligere studenter og sensorer som kan 
brukes til å belyse og vurdere noen av de målene den har fastsatt for utdanningenes 
kvalitet. Fra undervisningspersonalet og gjestelærere innhenter fagskolen informasjon om 
utdanningenes kvalitet og relevans, men som ikke er eksplisitt knyttet til de målene som 
fagskolen har fastsatt for utdanningens kvalitet. Det gjør det litt uklart hvordan fagskolen 
vurderer måloppnåelse og kritisk verdi for andre grupper enn studentene, også fordi kritisk 
verdi er fastsatt med prosent, mens informasjonsinnhentingen fra andre grupper enn 
studentene er i fritekst. Informasjonen som innhentes, er likevel relevant for å belyse og 
vurdere kvaliteten i utdanningen. 

Det er ikke helt tydelig hvordan fagskolen systematisk vurderer alle sine fastsatte mål og 
indikatorer for kvalitet, og vi anbefaler fagskolen å knytte informasjonsinnhentingen 
tydeligere til de enkelte målene, eller eventuelt å tilpasse målene og indikatorene til den 
informasjonen den henter inn. Videre anbefaler vi at fagskolen dokumenterer tydeligere at 
den gjør helhetlige vurderinger av utdanningens kvalitet på bakgrunn av informasjon fra de 
ulike kildene, for eksempel i den årlige kvalitetsrapporten, som ligger til grunn for de 
tiltakene som iverksettes for å forbedre og utvikle utdanningene. 
 
Retting av sviktende kvalitet 
I NOKUTs første vurdering av kvalitetsarbeidet var konklusjonen at fagskolen ikke 
dokumenterte at den har et system for å avdekke eventuell sviktende kvalitet og for å rette 
opp slik svikt, hvis den avdekker det.  

Dokumentasjonen som Det Tverrfaglige Kunstinstitutt har sendt inn til opprettingen, viser 
at fagskolen har et system for kvalitetssikring og et dokumentert kvalitetsarbeid som sikrer 
at den innhenter informasjon fra studenter, ansatte, yrkesfeltet og andre relevante kilder. 
Informasjonen belyser styrker og svakheter og avdekker eventuell sviktende kvalitet, som 
så vurderes opp mot utdanningenes kvalitet og ligger til grunn for tiltak for forbedring og 
videreutvikling av utdanningen. Det går frem av dokumentasjonen at fagskolen følger opp 
eventuell sviktende kvalitet fortløpende når den blir meldt inn eller oppdaget, mens mer 
omfattende tiltak om nødvendig blir behandlet gjennom styret i ekstraordinære 
styremøter. Fagskolen har ikke avdekket sviktende kvalitet gjennom kvalitetsarbeidet det 
siste studieåret. Den har derimot avdekket enkelte mangler og forbedringspunkter i 
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relevansen i utdanningen har vært et tema i møtene. Hvis fagskolen i praksis følger opp
ordningen med faste møter med yrkesfeltet, og hvis tilbakemeldingene i møtene
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brukes ti l å belyse og vurdere noen av de målene den har fastsatt for utdanningenes
kvalitet. Fra undervisningspersonalet og gjestelærere innhenter fagskolen informasjon om
utdanningenes kvalitet og relevans, men som ikke er eksplisitt knyttet t i l de målene som
fagskolen har fastsatt for utdanningens kvalitet. Det gjør det litt uklart hvordan fagskolen
vurderer måloppnåelse og kritisk verdi for andre grupper enn studentene, også fordi kritisk
verdi er fastsatt med prosent, mens informasjonsinnhentingen fra andre grupper enn
studentene er i fritekst. Informasjonen som innhentes, er likevel relevant for å belyse og
vurdere kvaliteten i utdanningen.

Det er ikke helt tydelig hvordan fagskolen systematisk vurderer alle sine fastsatte mål og
indikatorer for kvalitet, og vi anbefaler fagskolen å knytte informasjonsinnhentingen
tydeligere ti l de enkelte målene, eller eventuelt å tilpasse målene og indikatorene ti l den
informasjonen den henter inn. Videre anbefaler vi at fagskolen dokumenterer tydeligere at
den gjør helhetlige vurderinger av utdanningens kvalitet på bakgrunn av informasjon fra de
ulike kildene, for eksempel i den årlige kvalitetsrapporten, som ligger ti l grunn for de
tiltakene som iverksettes for å forbedre og utvikle utdanningene.

Retting av sviktende kvalitet
I NOKUTs første vurdering av kvalitetsarbeidet var konklusjonen at fagskolen ikke
dokumenterte at den har et system for å avdekke eventuell sviktende kvalitet og for å rette
opp slik svikt, hvis den avdekker det.

Dokumentasjonen som Det Tverrfaglige Kunstinstitutt har sendt inn ti l opprettingen, viser
at fagskolen har et system for kvalitetssikring og et dokumentert kvalitetsarbeid som sikrer
at den innhenter informasjon fra studenter, ansatte, yrkesfeltet og andre relevante kilder.
Informasjonen belyser styrker og svakheter og avdekker eventuell sviktende kvalitet, som
så vurderes opp mot utdanningenes kvalitet og ligger ti l grunn for tiltak for forbedring og
videreutvikling av utdanningen. Det går frem av dokumentasjonen at fagskolen følger opp
eventuell sviktende kvalitet fortløpende når den blir meldt inn eller oppdaget, mens mer
omfattende tiltak om nødvendig blir behandlet gjennom styret i ekstraordinære
styremøter. Fagskolen har ikke avdekket sviktende kvalitet gjennom kvalitetsarbeidet det
siste studieåret. Den har derimot avdekket enkelte mangler og forbedringspunkter i
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utdanningen, og dokumentert at det er iverksatt tiltak underveis i studieåret for å rette opp 
manglene. 

Systembeskrivelsen inneholder en oversikt over rutinebeskrivelser for hver enkelt 
evaluering og hvert enkelt møte som inngår i kvalitetsarbeidet, inkludert hvordan 
informasjonen vil bli rapportert og brukt videre i fagskolens systematiske arbeid med å 
videreutvikle og forbedre utdanningen. Her går det også frem for hver gruppe av 
evalueringer og møter at fagskolen vil vurdere om det er negative avvik på det aktuelle 
området. Årshjulet viser en fast syklus for informasjonsinnhenting og oppfølging med frister 
og ansvar. Møtereferater og dokumenterte evalueringer fra ulike kilder viser at fagskolen i 
praksis har gjennomført aktivitetene i årshjulet.  

Fagskolen har faste møtepunkter mellom tillitsvalgte studenter og rektor, hvor innspill 
knyttet til utdanningens kvalitet står på agendaen. I innsendte referater ser vi at 
studentene er involvert i gjennomgang av resultater fra evalueringer, og at studentene 
kommer med innspill til tiltak for eksempel knyttet til fysisk læringsmiljø og 
kommunikasjon/informasjon, som ledelsen har fulgt opp med tiltak. 

Årsrapporten for siste studieår er en kort sammenfatning av de helt overordnede 
resultatene i evalueringer fra de ulike kildene i kvalitetsarbeidet, men med lite analyse og 
vurdering av måloppnåelse og årsakssammenhenger. I tillegg til helt overordnede funn, 
viser rapporten til selve undersøkelsene hvor resultatene ligger. I årsrapporten er det også 
beskrevet noen konkrete tiltak som er foreslått i studentrådsmøter og i evalueringer fra 
undervisningspersonalet og workshopevalueringer.  

Selv om fagskolen dokumenterer at den regelmessig innhenter informasjon om 
utdanningenes relevans og kvalitet, er det varierende i hvilken grad innhentingen av 
informasjon er direkte relevant for de ulike målene og indikatorene som er fastsatt i 
kvalitetssystemet, slik vi skriver under vurderingen av § 4-1 (3) bokstav a. Det er også noe 
uklart hvordan fagskolen vurderer måloppnåelsen opp mot de kritiske verdiene som er 
fastsatt i kvalitetssikringssystemet.  

I systembeskrivelsen beskrives årsrapporten som et viktig verktøy i kvalitetsarbeidet. Ifølge 
fagskolen selv skal årsrapporten være ledelsens samlede analyse og overordnede vurdering 
av kvaliteten: De ulike indikatorene som fagskolen har fastsatt, skal presenteres og 
analyseres, gjennomførte tiltak skal vurderes, og det skal foreslås nye tiltak. Hvis fagskolen 
ønsker at årsrapporten skal bli et verktøy i kvalitetsarbeidet i tråd med beskrivelsen i 
kvalitetssikringssystemet, bør det være noe mer analyse og vurdering i rapporten, hvor 
resultater fra de ulike kildene sees i sammenheng og mer eksplisitt vurderes opp mot de 
ulike målene og indikatorene. I tillegg kan de kritiske verdiene fagskolen har fastsatt for 
kvalitet i utdanningen, vurderes i årsrapporten. I den innsendte årsrapporten går det frem 
at noen data til rapporten ikke foreligger ennå, og vi legger til grunn at fagskolen 
presenterer sentrale data i årsrapporten når disse er klare.  

Det går frem av fagskolens systembeskrivelse og årshjul at styret skal behandle 
årsrapporten og vedta nødvendige tiltak for å heve kvaliteten i utdanningene. NOKUT 
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legger til grunn at styret behandler årsrapporten og forslag til tiltak som er av en slik art at 
det må opp til styrebehandling, i henhold til beskrivelse av rapporteringslinjer og 
ansvarsbeskrivelser i systembeskrivelsen. 

NOKUTs vurdering er at Det Tverrfaglige Kunstinstitutt etter oppretting dokumenterer at 
den har et system for å avdekke eventuell sviktende kvalitet og for å rette opp slik svikt, 
hvis den avdekker det.  

Konklusjon  
Det Tverrfaglige Kunstinstitutt har dokumentert at fagskolen oppfyller de vurderte kravene 
til fagskolens kvalitetsarbeid i fagskoletilsynsforskriften §§ 4-1 og 4-2 første avsnitt. 

5.3 Endelig vedtak 
Det Tverrfaglige Kunstinstitutt oppfyller de vurderte kravene til systematisk kvalitetsarbeid i 
fagskoletilsynsforskriften §§ 4-1 og 4-2 første avsnitt. NOKUT avslutter tilsynet med 
fagskolens systematiske kvalitetsarbeid.   

Vedtaket er fattet med hjemmel i 
• lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) § 5 (1) 
• forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) § 49 (4)

5.4 Klagerett 
Denne tilsynsrapporten er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 (1) b). Dere kan klage 
på enkeltvedtaket innen tre uker fra denne rapporten har kommet frem til dere, jf. 
forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagen bør begrunnes. I forvaltningsloven § 32 kan dere se 
hvordan dere skal utforme klagen.   

Klagen skal sendes på e-post til NOKUTs postmottak (postmottak@nokut.no). Vennligst før 
opp saksnummer som referanse.   

NOKUT har mulighet til å omgjøre vedtaket. Hvis NOKUT ikke finner grunnlag for å omgjøre 
vedtaket, videresendes klagen til Klagenemda for fagskoleutdanning. Dere kan be om at vi 
ikke iverksetter vedtaket før klagefristen er ute eller klagen er endelig avgjort av 
Klagenemda, jf. forvaltningsloven § 42.   

Som part i saken, har dere rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18. 

Det Tverrfaglige Kunstinstitutt Tilsynsrapport

legger ti l grunn at styret behandler årsrapporten og forslag ti l tiltak som er av en slik art at
det må opp til styrebehandling, i henhold ti l beskrivelse av rapporteringslinjer og
ansvarsbeskrivelser i systembeskrivelsen.

NOKUTs vurdering er at Det Tverrfaglige Kunstinstitutt etter oppretting dokumenterer at
den har et system for å avdekke eventuell sviktende kvalitet og for å rette opp slik svikt,
hvis den avdekker det.

Konklusjon
Det Tverrfaglige Kunstinstitutt har dokumentert at fagskolen oppfyller de vurderte kravene
ti l fagskolens kvalitetsarbeid i fagskoletilsynsforskriften§§ 4-1 og 4-2 første avsnitt.

5.3 Endelig vedtak
Det Tverrfaglige Kunstinstitutt oppfyller de vurderte kravene til systematisk kvalitetsarbeid i
fagskoletilsynsforskriften§§ 4-1 og 4-2 første avsnitt. NOKUT avslutter tilsynet med
fagskolens systematiske kvalitetsarbeid.

Vedtaket er fattet med hjemmel i
• lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) § 5 ( l )
• forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) § 49 (4)

5.4 Klagerett
Denne tilsynsrapporten er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 ( l ) b). Dere kan klage
på enkeltvedtaket innen tre uker fra denne rapporten har kommet frem ti l dere, jf.
forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagen bør begrunnes. I forvaltningsloven § 32 kan dere se
hvordan dere skal utforme klagen.

Klagen skal sendes på e-post t i l NOKUTs postmottak (postmottak@nokut.no). Vennligst før
opp saksnummer som referanse.

NOKUT har mulighet t i l å omgjøre vedtaket. Hvis NOKUT ikke finner grunnlag for å omgjøre
vedtaket, videresendes klagen ti l Klagenemda for fagskoleutdanning. Dere kan be om at vi
ikke iverksetter vedtaket før klagefristen er ute eller klagen er endelig avgjort av
Klagenemda, jf. forvaltningsloven § 42.

Som part i saken, har dere rett t i l innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18.

NO KUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 37



Det Tverrfaglige Kunstinstitutt Tilsynsrapport 

 NOKUT  – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 38  

6 Vedlegg   
6.1 Fagskolens uttalelse til NOKUTs første vurdering  

 
  

Det Tverrfaglige Kunstinstitutt Tilsynsrapport

6 Vedlegg
6.1 Fagskolens uttalelse til NOKUTs første vurdering

DET TVERRFAGLIGE KUNSTINSTITUTT

E>et wl!fTtagfige, i<lllnstinsonm: jDn:] unale£Ge,ul D15till'.ingen fra NOWT

Btær værmenill!l IJøl"et htaliterniikningssystem {KSS:) være,iymraden i en sikoles * i f t - For avære,effektiv må
den ,..ære sysærn:aliisik,.dvs_rern iess ig ,'C\g .samlidig være,ll'etslbel nok til å p e i l e.skolens størrelse 'C\g
utdannill;g,sstrategier_IHer på DTKhar i,i bygget dette sy.st ermet med respett far lo'o'er,og for.skriifter, rT1IBfl
samtidig tilpasset ,og tolket d"tsSe forskriftene,til ,..,år hverdagog vir.elighet_

Vi er alltid apne for råd fra,ITTJ'ndighet.ene,orn hvordan disse farstrittertekan implementeres i forhold i l skolens
dirnensjoo[stØrrelse] o,g vilik.elighet_for a.sikre kiial'iæt.en p:aundervisn.igen, pa utmnn.igsresU:tatet for
studentene, 'C\g den gode arbeim:atmasilær·en,.er DTIC<1vhengrg av dame enkfe,og e:ffekllnre,rouktl.lren.

!.£!deisen deltar regelmessigpa alle lonferanser og "WOooioopssom kan b'idra til aforlbedre
kiialitet5:51ikringssy.stemene m e , _Resuletrene,av Not:!11iStitGy,n av K:SSviser at det fr kan . ø r e smye for
aforbe*e rutinene våre,, spesielt når det gjelder adokument&-e analyser Qgde resp:ettive haoolinger_vår
tolming av tilsyns-rapporten ,;iser at i,i har en solid KSS, som er goot forankret hos ledelsen ,og .slil{1et,.at Iri
involverer ansane, s t e r0€:næme,or.ganer i b<alitelsar'beidet_E>en viser ogs at Iri har avgjørende rn;l!Jfor
utdanniligen og at i,i h<1r solide,systemer for å hente informasjon rora.sikre kiial'it:et i utdanningen.

KSS,;iser QgsaIi i ko.nmærlig samarbeid med aIrtører i y1kesfeltet, 0€:fordelene,ved .samarbeids -trn.'elslingen
,C\g dial(lgen- sum er lonlinuerlig oppdatering av personalet ,..£rt, sammen med nyttig tilbakemelling f1a den
nvæ;r,ende kunstverdenen vedrørende utdanningens r e a n sfor yd:es!feltet.E>e,åpenbare og umiddelbare,
fordeleru, for studentene våre,er uti,it!Jingen av skolens ut.'ek.51.igsprogrammer, sam Era,,.11111SI mobilitet for
studenter ,C\g lær,ere,, eksponering i den intremasjonale kunswerdau!n gjelinorn initrerte gjestelær.er- og
workshop-pro.grammer, .sammen med lonlinuerl!go;ppdaterin;gav deresfaste lærere,i tren.ife:r i
arbeidsmarkedet I kunst...erdenen.

Alle i l l 'K -ansatteer p:m'fesjooale praktiserende,tlunstnere. DTKble grunnla.gt og dmres ;;w dette 'jri;.es[eltet.
Alle r11amestre Here,arbeidsornder_Resultatet er en e:ffettiv 'C\g alltid kart komm1J111kasjonsfinje,meU'.om styTe,
relrtor I dai!ilig leder, lærere og admmstratM personale.
stolen har goo kontatt med en slia ø'.l;.ende,grup:;pe ttl!lligere .sruifenter. Mange,h<1r etablert seg i egen p:raksis
,etær endt utdanning, andre har valgt Silludere,i,idere,_
Alumni l!iir st;olen i,iktig informasjon ,orn arbeidsmarkedet, 0€:utgjør samtMig et nettverk som kan h j ! $ e andre,
studenter med aetab'lere seg i - i d . n o r nako:Mulære,og kjenne pulsen lil denne,gruppen, får skolen et
r i : t i g bm-agul Uil'lliklill!l av utdarmingen.

I do'.kumentasjooen sendt Iii NOKllJT ,..ar en besm...ef5ea K5Si sanntid, den dagfige,praksis" !>erme beskrivel'isen
var gmnnlel!iGoe..,Je,for åd,.urnentere,det "luformel[e,klralitetsarbeidet'' som er typisk for kunstskol.er,o .sr11
strutlurer ,generelt !>isse p r a n d l i n g e n e ,er avgjørende for å forst£hvordan =·e r seg i små
,organisasjoner_Evol'.wjon som mr en t.endens i l å forenkle,!an;ge,og u p : m ö t i . . . eb'!l'åhatiste prosesser_!>ette,
dalrumentet Iriser vår KSSsam en elrte enhet,.som flett:es 0€:sk:ap:es sammen med loven,;åndog d a l i i t ;erfaning,
ikle en abstrakt ramm.e.som er pålagtmenf1a - •one :51ize frts aIV'_

IHvmdan kan i,i öurnentrere syst.ern:aisike prosesser?Prosesser som sikjer r n i e s s i gog h<1r rutinemessig
,grunnlag?'Etter ,..,år mening rnaet kiial'itretssimll!lsarbeid dokumenter,es, ver ,en tidsiperiolfe,, noe,som wser at
det Jaklist .ennorn'føres i prabis 'C\g,er n t e r ti skotestrukturen. For osshar KSSvært ,godt in'æg;rert i
vårt mal for utdanningen. D.,,-ror valgæ Yiådokllmentere dette ved å i ebemplerpå d,.urnenter fra,et bredt
spektrer ar,nae som wsierat systemet har fungert over tid og i p ra tm. DTICviser i dette dokumentet
ki.-alitetsarbeidet som det fa\;Jjisik i stolens hverdag, iklk.e et bestilt pmduklr, kosmetist laget for et tinsyn.
KWlit&sarbeidet er i ,en lonlinuerlig revidering, i takt med sikol:enisvekst og sammensetning.
!ITK har valgt apresentere sin KSS-pratsis i ,en fy,ldig beskrivefse,som do'.kumentrerer vår da,gj'ie,p:raksis,
intremkootma 'C\g inM.enting 'C\g anal:yse av informasjon_
!ITK o...erha[der laæne 'C\g forshiftene,i vår klraliterniikringspraksis,.men er en l'iæn Illat organisasjon, i det
krea!we feltet, det vil si at vi i . ekan mtes .pa sarnrmemåte som a o o e.store fagskoler

PB 199
1319 BeMiesfua
T i f _67 53 78 77

ww, , , r_kt.mstskole_æm
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ITTK, basert p titsvm--rappmtt,n fra,llil lrut, har .illerelife,startet en prosess med igjenoom alle de ne,..nte
punktene cig job.be harrittfu r f rlbedr,e KSS..vii vil prøve åookumentere bedre den uf nnelle delen av t:SS..vii
ri job.be k ntinuerfig fo:r lormbjnere.-,,.&rfletsfibilitet, surn,en liten cig flat o:r.g.anisasjon, med behovet ror
prodw:ere,dotiurmerrter sam tan garantere lk.ammunihsjon og e:tfelctive•rumærfur fremtidige·generæ;jæær.

Om Oovi'dll.9 o,g:sko'lens liilpasning: g blåndrering:av siituaisj nen i forflolfj til KS5
Det t'jde'ligste teg;r1et på robusthet i ,enh...ermganisas,j n er ,e'Jffiffl t i l ] tilpasse.seg endring æ, intt!me•og
,etsteme:forhold. Det kan sk'jldes iil.ternt, ko.litinærl og systematisk lvalitel:Sarbeid og El:sternt, ii for.m
verden utanfnr .skol.eno.g tilpasse.segdens nye,tendenser.
Bili .skole er rc.bl.JS1ri :!litt o:r,ganisatooske,lvalitetsarbeid når den system.it hemer inforrm.isjon og er effettiv
nok til behand'leden og hand[e,deretter og i sannliidf som et tre, !>,øyer en veltyld?et or.g,misasjon .segmot
IIWliden, men har solide,røtter i batten.
o,,erg.an;gen fra,Ulliden.iisning,.l.ldiopliltsfis,ag dagj'i,ge, 2 timer l:an;ge teo:risaml'ing.er - til hjermrmeatelier med
n e n . g , ,,elekt.rmöe flil:Øtef o.gs:amlinger - noe,soonendr,et seg w.er nilttt!n--'i.!iser .it ITTK'Sal'ls!idjge cig
,effektivebal'ltel:Sarbeid faktisk fungerer. Det er kort vä ffadet asamle informæj n il å ta,besiutriinger o:g
halldle_! liilpasse.segnye.situasjoner og !render er illllb:akt i ,.,;in ti nlinllBrlige• kvalitetssikringsarbeid.

Med liellnlig hlis:en
Julio J.IF.da,Sil,,.;i,
Rektor
m_ 91.60 48 .52
hHps;/Al1.mst!slrole.c001
hHps;/h•r.i11'1'Jaceboak_c 1111i'kunst:slole 
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