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Forord 
 

Strategiplanen for Høgskolen i Agder angir sentrale målsettinger for institusjonen fram mot år 2010.  

Høgskolen legger til grunn at institusjonen i denne perioden vil bli akkreditert som universitet.  

Strategiplanen er allikevel ikke en plan for en ny institusjon, det er en plan for en institusjon i 

utvikling.  Strategien bygger på de faglige, ressursmessige og organisatoriske forutsetningene og 

rammebetingelsene som gjelder, og er samtidig et resultat av vurderinger av høgskolens muligheter. 

Strategiplanen har et overordnet perspektiv, og vil bli supplert av handlingsanvisninger og delmål på 

de enkelte fagområdene og på ulike tjenesteområder.  I tillegg er høgskolen en statlig 

forvaltningsenhet, som får sine oppgaver definert av politiske myndigheter og overordnede organ.  

Derfor kan ikke strategiplanen være en anvisning på hvordan høgskolen skal utvikles i detalj.  Den er 

et viktig ledd i prosessen med å utvikle høgskolen til en institusjon som på en bedre måte løser de 

oppgaver den er pålagt, og bedre møter forventningene fra studenter, ansatte og samfunn.  

 

Høgskolen i Agder skal ved sin forskning og sitt kunstneriske utviklingsarbeid, sine utdanninger og 

sin formidlingsvirksomhet gi viktige bidrag til utviklingen av enkeltmennesker og samfunn. 

Høgskolen skal være et godt studiested, med fag- og studiemiljøer som regnes blant landets beste, og 

Europas beste på noen områder. Institusjonen skal ha et studie- og læringsmiljø som gjør at høgskolen 

tiltrekker seg gode studenter, lærere og forskere fra Norge og fra utlandet. Høgskolen ønsker å bli et 

forbilde for hvordan en utdannings- og forskningsinstitusjon kan bli en aktiv medspiller i egen region. 

Virksomheten skal preges av kvalitet og av relevans for den enkelte og samfunnet.  Samtidig er det 

slik at høyere utdanningsinstitusjoner har langsiktige mål.  Høgskolen må derfor ha både kortsiktige 

og langsiktige målsettinger for øyet i sin utvikling av virksomheten. 

 

Høgskolen i Agder skal preges av at en vesentlig del av studieprogrammene er profesjonsutdanninger 

og annen yrkesrettet utdanning. Det er en styrke for høgskolen som samfunnsinstitusjon. 

 

Strategiplanen er vedtatt av styret for Høgskolen i Agder 22. juni 2005. 

 

 

Ernst Håkon Jahr 
  Rektor 
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 Høgskolen i Agder skal være en internasjonalt anerkjent utdannings- og 

forskningsinstitusjon. Den skal bidra til utvikling av kritisk fag- og samfunnsforståelse 

hos studenter og i samfunnet generelt. 

  

 

Mål og strategi 

 

Universitet for 

framtida 

 

Høgskolen i Agder skal gi utdanning og drive forskning for ei ny tid, med de metoder, 

de medier og den organisering som er best for formålet. 

 

Faglig og 

pedagogisk 

kvalitet 

 

 

Høgskolen i Agder skal tilby utdanning av høy faglig og pedagogisk kvalitet og 

yrkesmessig og samfunnsmessig relevans innenfor og på tvers av et bredt spekter av 

fagområder og på ulike faglige nivåer. Utdanningene skal sette studentene i stand til å 

tilegne seg kunnskaper, innsikt og erfaring til å møte dagens og framtidens samfunns- 

og arbeidsliv.  Utdanningene skal være basert på det fremste innen forskning, faglig og 

kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. 

 

Alle studieprogram ved Høgskolen i Agder skal inneholde refleksjoner om etiske 

utfordringer og dilemmaer i fag og yrke, hva slags kunnskapsgrunnlag fag og yrke 

bygger på, og den samfunnsmessige rollen til fag og yrke. 

 

Studiene ved høgskolen skal være preget av institusjonens internasjonale orientering.  

Det skal tilbys studier særlig tilrettelagt for utenlandske studenter.  Alle studieprogram 

skal om mulig inkludere globale perspektiver. Yrkesmessig og samfunnsmessig 

relevans i studiene skal sikres ved en nær kontakt mellom høgskolens fagmiljøer og 

regionens samfunns- og arbeidsliv. Studieprogrammene skal preges av en åpen 

holdning i forhold til ulike faglige og profesjonelle grunnsyn, i forhold til samhandling 

og samarbeid med andre fagområder, profesjoner og utdanningsområder, og i forhold 

til faglig og pedagogisk kritikk fra studenter, faglig personale, andre deler av 

høgskolen eller det omliggende samfunnet. 

 

Studentene og deres læringsutbytte skal være i fokus.  Studentene er en forutsetning for 

virksomheten, og det er avgjørende at kvaliteten i studiene sikres og forbedres. De 

forskjellige fag og yrkesutdanninger, og ulike pedagogiske tilnærminger, kan kreve 

ulike former for sikring av faglig og pedagogisk kvalitet.  Det skal systematisk søkes 
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tilbakemeldinger fra studentene, fra arbeidslivet og fra faglig og pedagogisk 

kompetanse i og utenfor institusjonen. 

 

Kvalitet i 

læringsmiljøet 

 

 

Læringsmiljøet skal prioriteres. Det skal utvikles et læringsmiljø som vektlegger så vel 

individuell læring og talentutvikling som institusjonell kunnskapsutvikling. Dette stiller 

store krav til studentenes egeninnsats, til faglig og pedagogisk kompetanse og erfaring 

hos undervisnings- og veiledningspersonalet, og til organiseringen av støttetjenestene 

ved høgskolen. 

 

Det sosiale og kulturelle tilbudet på studiestedene er en forutsetning for et godt 

studentmiljø.  Studentmiljøet er en avgjørende faktor for høgskolens omdømme, og 

dermed for hvor tiltrekkende institusjonen er for nye studenter. I samarbeid med 

Studentsamskipnaden i Agder, Studentorganisasjonen, vertskommunene, offentlig 

virksomhet, næringsliv og frivillige organisasjoner skal et mangfoldig og godt 

studentmiljø sikres. Det skal legges til rette for politisk, sosialt og kulturelt 

studentengasjement, og til en aktiv markedsføring av studier og studentmiljø. 

 

Også studiestedenes faglige bredde og kvalitet er avgjørende for god 

studentrekruttering. Studiemiljøene i Arendal og Grimstad er hver for seg små og 

faglig for smale til å bære et attraktivt studentmiljø på lengre sikt. Student- og fagmil-

jøene må samles i én campus i Arendal/Grimstad, for å styrke det sosiale og kulturelle 

miljøet på studiestedene, for å legge til rette for bedre samarbeid mellom fagmiljøene 

og for å sikre utviklingen av nye fagområder og studietilbud. 

 

Anerkjent FoU-

virksomhet 

 

 

 

 

 

Høgskolen i Agder skal ha forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid med 

nasjonal og internasjonal anerkjennelse. På viktige fagområder skal Høgskolen i Agder 

være et nasjonalt tyngdepunkt for forskning og utvikling. Forskningen og det faglige 

og kunstneriske utviklingsarbeidet skal preges av kvalitet og av samfunnsmessig 

relevans.  Også den disiplinorienterte grunnforskningen må sikres gode vilkår i 

utbyggingen av universitetet og i tilknytning til forskerutdanningene.   

 

Undervisningen skal være forskningsbasert. Formidlingen av forskningens resultater og 

metoder i både undervisning, vitenskapelig publisering og som mer allmennrettet 

formidling er en selvsagt del av forsknings- og utviklingsarbeidet. Høgskolens forskere 

skal bidra internasjonalt i individuelle og institusjonelle forskernettverk, i prosjekter og 

forskningsprogram, på konferanser og ved sin publisering. 
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Det skal legges til rette for at studenter får kontakt med aktive forskningsmiljø, og at de 

får delta aktivt. 

 

I dialog og samhandling med offentlig forvaltning, næringsliv og kulturliv har 

Høgskolen i Agder et særlig ansvar for forskning og utviklingsarbeid som er relevant 

for og/eller relatert til landsdelen. Det gjelder både valg av problemstillinger og bruk av 

empiri fra regionen. Samtidig er det slik at all forskning er internasjonal i dag.  

Regional relevans endrer ikke kravene til forskningens kvalitet. Høgskolens 

grunnforskning skal også bringe problemstillinger og empiri fra landsdelen med i 

internasjonal forskning. 

  

Åpenhet, respekt, tillit og ansvar skal kjennetegne FoU-virksomheten. Det skal gjøre 

høgskolen til en attraktiv forskningsinstitusjon, som trekker til seg de fremste innenfor 

sine fagområder for samarbeid og tilsetting. På samme måten som undervisningen og 

studieprogrammene stilles åpne for å sikre kvalitet på høyt nivå, er det en nødvendig 

side ved FoU-virksomheten og den kunstneriske produksjonen at den stilles åpent 

tilgjengelig for fagfeller og allmennheten for kritisk vurdering, for at høgskolen og den 

enkelte vitenskapelige tilsatte skal kunne bygge opp sin kompetanse og sitt omdømme. 

 

Høgskolen i Agder skal ha et åpent samarbeid med Agderforskning, i første rekke når 

det gjelder oppdragsforskning innenfor fagområder der både høgskolen og 

forskningsinstituttet har kompetanse, men også for å utvikle begge institusjoners 

kompetanse faglig og organisatorisk.  

 

Forsker-

utdanning 

 

Forskerutdanning er en sentral oppgave for et universitet. Høgskolen skal utvikle 

anerkjente og attraktive forskerutdanninger, der kandidater rekrutteres nasjonalt og 

internasjonalt. Også nasjonale forskerskoler må knyttes til Agder universitet. Deler av 

forskerutdanningene ved høgskolen må utvikles i nært samarbeid med arbeidslivet. 

Forskerutdanningene er prioriterte satsingsområder for høgskolen, og inngår i 

områdene der Høgskolen i Agder skal anerkjennes for å ha særlig kompetanse og 

kvalitet. 

 

Tematiske 

satsings- 

områder 

 

Det skal bygges opp tematiske satsingsområder som profilerer høgskolen, og som 

samtidig understreker institusjonens brede faglige basis og vektleggingen av 

samordning og samarbeid mellom fagområder og profesjoner.  Høgskolens 

forskerutdanninger har sin plass innenfor de tematiske satsingsområdene.  De tematiske 
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satsingsområdene utgjør ikke strengt atskilte områder, mange fagmiljø vil yte bidrag og 

ha aktivitet innenfor flere av dem, og mange studier vil ha tilhørighet til flere av 

fagfeltene. 

 

Høgskolen i Agder har tematiske satsinger innenfor disse områdene:  

 

 

 

Læring og kunnskapsutvikling 

Høgskolen skal bli kjent for å ha lærerutdanninger som er mangfoldige, krevende og 

nyskapende.  Høgskolen skal ha fagmiljøer på høyt nivå i de sentrale faglige og 

didaktiske disipliner som inngår i lærerutdanningene. Også når det gjelder utvikling og 

ledelse i barnehage og skole skal institusjonen ha kompetanse på høyt nivå. Høgskolen 

skal ha nær kontakt med skoleverket, både med enkeltskoler og skolepolitiske og admi-

nistrative myndigheter. Høgskolen skal delta aktivt i den utdanningspolitiske debatten, 

i forsknings- og utviklingsarbeid omkring skole- og utdanningsspørsmål, og bli en 

viktig aktør i samarbeidet mellom utdannings- og forskningsinstitusjoner, barnehager 

og skoleverket. 

 

Men høgskolens engasjement i lærerutdanning og skoleverket er bare én side ved det 

tematiske området Læring og kunnskapsutvikling.  I det moderne samfunnet skjer 

viktige deler av kunnskapsutviklingen i sammenhenger utenfor det organiserte 

skolesystemet. Høgskolen i Agder er opptatt av læring og kunnskapsutvikling både i 

barnehager, i skoleverket, i arbeidsliv og organisasjoner, i samfunnet generelt. 

Engasjementet i etter- og videreutdanning, i kompetanseoppbygging i arbeidslivet og i 

folkeopplysning skal styrkes.  

 

 

 

Næringsutvikling og innovasjon 

Høgskolen i Agder har med sine ambisjoner om å bidra vesentlig i utviklingen av 

landsdelen et stort ansvar for studier og FoU-arbeid med relevans for næringsliv og 

næringsutvikling. I forpliktende samarbeid med regionen skal det videreutvikles 

næringsrelevante satsingsfelt, samtidig som innovasjons- og entreprenørskapskultur og 

kunnskap om arbeidslivet må bli en del av flere av studiene og fagområdene. 

 

Høgskolen kan ikke dekke alle kompetansebehov i næringslivet.  Men sammen med 

næringslivet skal det utvikles forsknings- og utdanningskompetanse på noen felt av 

vesentlig betydning.  Ved høgskolens samhandling med andre undervisnings- og 

forskningsinstitusjoner kan næringsrelevant kunnskap og kompetanse formidles til 
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regionen, og høgskolen vil, ved å dra nytte av sitt flerfaglige miljø, knytte kompetanse 

fra ulike fagområder sammen til nye og framtidsrettede forsknings- og 

utdanningsområder. 

 

Næringsutvikling og innovasjon har i særlig grad vært knyttet til fag og disipliner som 

teknologi og økonomi.  Området angår i betydelig grad disse fagfeltene, men det er en 

hovedambisjon for høgskolen å trekke med mange fagmiljøer i en sterkere  

næringsrettet satsing.  

 

 

 

Velferd, demokrati og samfunn  

Høgskolen i Agder skal ha høy kompetanse innenfor fagfelt og utdanninger som 

fokuserer på velferdssamfunnets yrker og organisering, velferdssamfunnets 

tjenesteproduksjon og utviklingen av demokratiet. Det gjelder i særlig grad utdanninger 

og fagområder rettet mot helse- og sosialsektoren og forvaltningstjenester, utdanninger 

og fag der både privat og offentlig sektor er arbeidsområde og forskningsfelt.  Men det 

gjelder også problemstillinger knyttet til teknologiutvikling og systemutvikling, 

kulturbygging, kunnskapsproduksjon og globale utfordringer.  Satsingsområdet er på 

denne måten nært knyttet til viktige deler av de øvrige tematiske satsingsområdene ved 

høgskolen.  Utviklingen av området skal skje i samarbeid mellom fagmiljøer, næringer 

og offentlige myndigheter i landsdelen, og det må skje som del av internasjonalt 

samarbeid. 

 

Også på dette området gjør høgskolens brede fagmiljø det mulig å bidra på en helhetlig 

måte i utviklingen av velferdssamfunnet. 

 

 

 

Kunst og kulturelle ytringer og opplevelser  

Kunst og kultur har en vesentlig egenverdi for utviklingen av et godt samfunn. 

Høgskolen i Agder skal bidra med utvikling av profesjonalitet i kunstnerisk 

sammenheng. Kunstneriske og kulturelle ytringer og opplevelser skal dessuten være 

viktige forsknings- og studieområder.  Høgskolen skal spille en viktig rolle i 

utviklingen av kunstfeltet i landsdelen ved aktivt å samarbeide med eksisterende kunst- 

og kulturinstitusjoner, og ved å bidra i oppbyggingen av nye.  

 

Kunst- og kulturfeltet vokser også betydelig som næring.  Det stiller krav til 

profesjonalitet i yrkesutøvelse, til kritisk analyse og kulturell medvirkning, og til 

utvikling av nye profesjoner rettet inn mot næringsutvikling, organisasjon og ledelse 
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innenfor kultur- og opplevelsesindustrien. Høgskolen vil både i en nasjonal 

sammenheng og i et europeisk perspektiv bli et anerkjent tyngdepunkt innenfor dette 

tematiske området. 

 

 

 

Det globale og flerkulturelle samfunnet  

Høgskolen i Agder skal være en internasjonalt orientert institusjon med 

samarbeidsrelasjoner både til industriland og utviklingsland. Det innebærer studier og 

fagområder som er opptatt av problemstillinger utenfor landet, men også utfordringer 

knyttet til etnisk, kulturelt og religiøst mangfold i vårt eget samfunn og vår egen 

landsdel. Høgskolen skal ha anerkjente fagmiljø og studier som har fokus på 

flerkulturelle og globale problemstillinger, og elementer i mange studier der slike 

perspektiver er sentrale. Høgskolen skal ha faglig og organisatorisk samarbeid med 

andre statlige og ikke-statlige institusjoner og organisasjoner. Det skal utvikles gode 

studieprogrammer med internasjonal søkning, og høgskolen skal delta i utviklingsrettet 

virksomhet med den kompetansen som ligger i miljøene. 

 

Kunnskaps-

formidling til 

landsdelen og 

videre ut 

 

Høgskolen i Agder skal påta seg et hovedansvar for å spre og formidle kunnskap og 

resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid til landsdelen, og skal 

være en betydelig bidragsyter i formidlingen av vitenskapelige og kunstneriske 

innsikter og erfaringer også utenfor landsdelen og landet.  Høgskolen skal innenfor sitt 

faglige kompetanseområde være landsdelens foretrukne formidler av kurs og 

etterutdanning, og skal tilby studier som desentraliserte tiltak flere steder i regionen, og 

fleksible studietilbud til hele landet. 

 

En aktiv med-

virkning i  

verdiskapingen 

og samfunns-

utviklingen 

regionalt 

 

Høgskolen skal i et gjensidig forpliktende samarbeid med andre læresteder, 

forskningsinstitutter, organisasjoner, bedrifter, kommuner, fylkeskommuner og statlige 

etater medvirke i nyskapende og framtidsrettet virksomhet økonomisk, organisatorisk, 

kulturelt og sosialt. Utdanningen av godt kvalifiserte kandidater er institusjonens 

viktigste bidrag til verdiskapingen i regionen og i samfunnet ellers. Forskning og 

formidlingsarbeid bidrar til det samme. En bedre oppfølging og utvikling av kontakt 

med tidligere studenter gjennom et alumniprogram skal bidra til et tettere samarbeid 

med samfunns- og arbeidslivet. Høgskolen må i tillegg ha en aktiv holdning og innta en 

medskapende rolle i utviklingen av Agder. Høgskolen skal delta i fora og på 

møteplasser der nærings- og samfunnsliv i regionen møtes, og institusjonen skal selv 

etablere nye møteplasser mellom høgskole og samfunns- og arbeidsliv. I særlig grad 

skal samarbeidet og arbeidsdelingen i forhold til Agderforskning, høgskolens randsone 
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ellers og andre kunnskapsbaserte institusjoner og organisasjoner utvikles. Også 

internasjonalt har Høgskolen i Agder ambisjoner om å spille en utviklende rolle.  

Samtidig som høgskolen møter samfunns- og arbeidsliv med tillit og respekt, står 

institusjonen fast på sine grunnleggende verdier som en selvstendig institusjon med 

lærefrihet, forskningsfrihet og meningsfrihet. 

 

Akademisk og 

organisatorisk 

samarbeid 

 

Høgskolen i Agder er en del av det nasjonale og internasjonale samfunnet av 

utdannings- og forskningsinstitusjoner.  Det faglige samarbeidet med norske og 

utenlandske universiteter og høgskoler skal utvikles.  Det ligger til rette for et målrettet 

strategisk samarbeid i den geografiske nærheten til Agder, inkludert universitetet i 

Ålborg.   

 

Synliggjøring av 

høgskolen 

 

Høgskolen i Agder skal systematisk bygge opp sin kompetanse og kvalitet i studier, 

faglig virksomhet ellers og i de administrative oppgavene. Men det skal også legges en 

betydelig innsats i å synliggjøre institusjonen. Høgskolen er avhengig av anerkjennelse 

og støtte fra landsdelen, fra studenter og ansatte, og fra offentlige myndigheter og 

andre aktører og samhandlere. Høgskolen må selv bygge opp bildet omgivelsene skal 

få av institusjonen, for å sikre at kvalitetene som ligger i institusjonen synliggjøres som 

de fortjener. En mer bevisst satsing på allmennrettet forskningsformidling, på 

deltakelse i samfunnsdebatten, på en aktiv markedsføring av studietilbud overfor 

potensielle studentgrupper, på kurs- og studietilbud flere steder i landsdelen, på bedre 

kontakt og samarbeid med samfunns- og arbeidsliv generelt, og utbygging av 

alumnikontakten, er viktige former for slik synliggjøring. Også den internasjonale 

orienteringen og rollen skal gjøres tydeligere. For at høgskolen skal framstå som en 

viktig institusjon for landsdelen og for forskersamfunnet, må høgskolens ledelse være 

tydelig, både internt og eksternt. Den faglige og administrative ledelsen, i høgskolens 

styre og fellesadministrasjon, i fakultetene og i andre faglige og administrative enheter, 

må være klare representanter for og ledere av én høgskole. Eksternt er dette nødvendig 

for å samle bildet og oppfatningen av institusjonen, internt er det nødvendig for 

selvbildet og fellesskapsfølelsen.  

 

Organisasjonen og organisasjonskulturen 
 

 

 

Organisasjonen og organisasjonskulturen er virkemidler for høgskolens målrettede 

arbeid. For å møte framtida må institusjonen, med studenter og ansatte, samles om 

noen sentrale kjerneverdier og måter å arbeide og samarbeide på. 

 9



Forbilder Høgskolen i Agder skal bli et norsk universitet, som finner sin plass i et samarbeid med 

norske universiteter og høgskoler. Høgskolen skal holde høy faglig standard i 

utdanning og forskning, og bygge på anerkjente akademiske kjerneverdier. Men mer 

enn å søke sine forbilder i de tradisjonelle norske universitetene, finner høgskolen trekk 

til sin profil fra nye europeiske universiteter som er nært knyttet til sin region, som er 

mer aktive i innovativ virksomhet, og mer nyskapende i bruken av pedagogiske 

virkemidler og metoder.  

 

Endringskultur 

 

Høgskolen i Agder skal være nyskapende. Det skal legges vekt på å utvikle 

endringskultur og innovasjonsevne, utvise fleksibilitet og ha evne til å samle og 

systematisere erfaringer i organisasjonen. Det vil også kunne medføre endringer i 

organisasjonen selv. 

 

Kompetanse-

oppbygging 

 

Med endring stilles krav til en systematisk kompetanseoppbygging av organisasjonen 

og av alle høgskolens tilsatte.  Kompetanseoppbyggingen retter seg like mye som 

forventninger til den enkelte tilsatte som til krav mot institusjonen, som skal legge 

forholdene for oppbyggingsarbeidet til rette. 

 

Åpenhet 

 

Faglig og organisatorisk åpenhet er sentrale verdier for akademisk virksomhet. 

Høgskolen skal videreføre og utvikle disse verdiene. Ledere på alle nivåer har et særlig 

ansvar for at alle medarbeidere skal oppleve å bli hørt og sett. Åpenhet og gjensidig 

respekt skal også prege samarbeidet med tjenestemannsorganisasjonene. 

 

Lojalitet 

 

Høgskolen skal utvikle en effektiv og fleksibel organisasjon med gode interne 

samarbeidsrelasjoner. På samme måten som høgskolens ledelse opptrer på en lojal 

måte på vegne av institusjonen og de ansatte, skal den enkelte medarbeider bidra til å 

oppfylle høgskolens oppgaver og målsettinger. 

 

Samarbeid 

 

Det kreves vilje, disiplin, respekt og tillit fra studenter, ansatte og en hel landsdel om 

Høgskolen i Agder skal lykkes i sine målsettinger i forhold til studentene, Agder og 

utviklingen av samfunnet. Samtidig kreves det hardt arbeid og ikke minst samarbeid 

mellom alle parter.  Høgskolen i Agder skal være preget av samarbeid internt, i 

relasjon til andre utdannings- og forskningsinstitusjoner og til samfunnet generelt.  
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Stolthet Ved Høgskolen i Agder skal det utvikles stolthet over egne og andres resultater. Det er 

viktig å vise begeistring og engasjement når høgskolen som institusjon, enkeltmiljøer 

eller enkeltpersoner viser framgang og oppnår gode resultater. 

 

Høgskolens etiske 

grunnlag 

 

Menneskenes likeverd skal prege den etiske grunnholdning hos studenter og ansatte. 

Det skal utvikles et universitet bygd på den demokratiske og humanistiske kulturarven.  

Høgskolen skal preges av raus toleranse, men der respekten for andre og krav til 

intellektuell redelighet samtidig setter grenser. 
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