Kvalitetssikring og utvikling for utdanningen ved KBT Fagskole
Høst 2020

Å SKAPE ET INKLUDERENDE STUDIEMILJØ
Som en del av kvalitetssikring og utvikling for utdanningen ved KBT Fagskole ønsker
vi en tett dialog med studentene ved skolen. Med dette ønsker vi samtidig å skape et
godt og inkluderende læringsmiljø for både studenter og undervisere. Vi vil rekruttere
studenter som ønsker å representere det gjeldende studentkullet ved å være en
lagspiller og brobygger mellom student og fagskolen. Dette er i tråd med
fagskoleloven § 14 om studentorgan og studentrepresentasjon.
STUDENTREPRESENTANT – hva er det?
En studentrepresentant er en person som representerer studenters stemme i et
studentkull ved en utdanningsinstitusjon. Studentrepresentanten deltar selv i
utdanningsløpet. Studentrepresentant er et frivillig verv som varer utdanningsløpet fra
start til slutt. Formålet med dette er å kunne skape en kontinuerlig og helhetlig
oppfølging av studenters opplevelser og erfaringer av studieforløpet.
Oppgavene til studentrepresentanten innebærer å være del av evalueringsgruppen
og å delta på tre evalueringsgruppemøter i løpet av et semester.
Ved fullført verv vil studentrepresentanten få utstedt en attest fra KBT Fagskole med
beskrivelse

av

vervet

samt

en

bekreftelse

på

studentens

deltakelse

og

arbeidsoppgaver. Det er mulig å trekke seg fra vervet som studentrepresentant til
enhver tid. Dette meldes til en annen studentrepresentant i evalueringsgruppen.
Frist å melde seg som studentrepresentant høst 2020 er 28. august kl. 12.00. Mer
info under webinaret torsdag 27. august.
EVALUERINGSGRUPPEN – hva er det?
For å sikre en fortløpende dialog mellom studentene og de ansatte ved KBT
Fagskole ønsker vi å innføre en evalueringsgruppe. Denne evalueringsgruppen vil
bestå av studentrepresentanter fra hver veiledningsgruppe og de ansatte fra KBT
Fagskole. Vi ønsker to studentrepresentanter fra hver veiledningsgruppe, samt en
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tilnærmet lik fordeling av representanter for både heltid og deltid. Evalueringsgruppen
vil møtes tre ganger i løpet av et semester – dato og klokkeslett for møtene vil bli
avtalt innad i evalueringsgruppen. Møtene omhandler følgende:
1. Uke 37 – Oppstartsmøte
Avklare forventinger og arbeidsoppgaver til evalueringsgruppen. Gjennomgang av
hvordan studieoppstarten har vært for studentene og undervisere.
2. Uke 44 – Midtveisevaluering
Gjennomgang av hvordan studieforløpet oppleves av studentene så langt i løpet og
veien videre. Eksamen.
3. Uke 51 – Semesterevaluering
Avsluttende evaluering av semesteret som har gått. Hva har vi lært, hva kan vi gjøre
bedre, hva har vi mulighet til å forbedre og endre. Hvordan blir vårsemesteret?
Forslag tema til evalueringsgruppemøtene
-

Læringsutbytte og læringsmål

-

Læringsaktivitetene (forelesninger, webinar, ukessamling, innleveringer o.l.)

-

Veiledning og praksis

-

Sammenhengen mellom emner og studieløpet i sin helhet

-

Arbeidsomfang (oppgaver, pensum, eksamen o.l.)

-

Lærings- og studiemiljø

-

Kontakten mellom underviser og studentene – gjensidige forventninger,
rettigheter og plikter

-

Tilrettelegging for funksjonshemmede, eller studenter med andre behov

-

Læringsmateriellet (bøker, nettressurser, emnesider o.l.)

For

hvert

evalueringsgruppemøte

blir

det

utnevnt

en

referatskriver

av

evalueringsgruppen som noterer oppmøte, tema som blir tatt opp, tilbakemeldinger
og forslag fra studentene og eventuelle endringer som skal bli iverksatt. Referatene
vil bli gjort tilgjengelig for alle studenter ved KBT Fagskole.
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