
Personalet i studieadministrasjonen -  fra 1. april 2019

Funksjon

Arbeidsfelt - arbeidsoppgaver - (oversikten over arbeidsoppgaver er ikke 

uttømmende)

Førstelinjetjeneste Hilde-Karin Åmbak Bjørkedal 

Studentsørvis, mottak eksamen, utsending kar. utskrifter, lønn eksamensvakter, 

begrunnelser og klagesaker, resepsjon, sentralbord

Hildegunn Opsahl "                                 "                              "  

Mona Andersen "                                 "                              "

Internasjonalt kontor Arne Humberset (teamleder)

Avtaleforvaltning, ansattutveksling, sekr. internasjonalt utval og int. koord.gruppe, 

prosjektkoordinering, søknader om midler, rapportering DBH, SiU, KD

Iulia Beleuta

Innreisende studenter (Erasmus+ og andre), koordinere mottaksapparat, 

informasjonsmøter og nettsider, koordinere Pangaia, fakturabehandling, bestillinger

Marthe Osmundsen

Utreisende studenter, studentveiledning, kontakt med partnerer i utlandet og 

programansvarlige ved HVO, informasjonsmøter og nettsider om utveksling 

Kishore og Pepe Bemanne Pangaia, internasjonal klubb, events, kobling til studentorganisasjoner

Opptak Ragnhild Paulsen

Utvikling, info.formidling, koordinering, evaluering, kval. sikring, rapportering, 

statistikk, opplæring, sekr. for klagenemnda og strategisk studienemnd knyttet til 

saksfelt

Per Johan Ramsli Opptaksarbeid, PPU-opptak og veiledning

Marit Holstad Aarsæther

Opptaksarbeid, samordna-opptak, realkompetanse, studieveileder, PhD- og 

masteropptak

Anne Rudin Opptaksarbeid

Tanja Sundal NIS-opptaket, master i media practices

Studentsaker, oppfølging etter 

opptak og til vitnemål, 

innpassinger og 

gradsvurderinger Vlora Brandal 

PPU, Spesialpedagogikk/Master i undervisning og læring, Matematikk, Naturfag, 

Mat og helse, Engelsk, Ex Phil, Nynorsk i opplæringa, Norsk fordypning, Bachelor i 

språk og litteratur

Terje Høydalsvik

Journalistikk, PR, komm. og media, Master i jou./Media practise, Animasjon, AMF 

eksterne studium (minus DKL i alle varianter), NOR2LSN 

Kristin Røv

Barnehagelærerutdanning, Sosialfaga 1. året, Kulturmøte, Mentor, Ped. 

utvikl.arbeid i barnehage, Kulturmøte master

Nerissa Solvang/Maia Lisa Hjelmeseth Vik

GLU 1-7, IPAS (årsstudium, bachelor og videreutdanninger BA-nivå ),  RLE-emner, 

Skuleretta samfunnsfag, Idrett/Friluftsliv årsstudium og bachelor, Personleg trenar, 

Naturguide, Tindevegleder og Norsk for erasmus.

Ina Nesset Flø

MID, Mediekunnskap årsstudium, GLU5-10, DKL i alle varianter, Kunst og 

håndverk og Teater/drama, Musikk,  Sosialfaga 3. året, 

Merete Rotevatn

NIS, Master i Samf.planlegging, Helse- og sosialfag og Nynorsk skriftkultur, 

videreutdanningene ved disse mastere, Norsk årsstudium, Sosialfaga 2. år, PhD, 

Historie

Eksamen Hilde Kristin Elvestad

Utvikling, planlegging, info.formidling, koordinering, evaluering, kvalitetssikring og 

rapportering , sekr. for klagenemnda og strategisk studienemnd knyttet til saksfelt. 

Back up for brukarar i FS.

Studie- og emneplanarbeid Anne Helene Sørhagen

Utvikling, planlegging, info.formidling, koordinering, evaluering, kvalitetssikring, 

studiebarometeret, sekretær for strategisk studienemnd 

FS, rapportering og statistikk Marit Vartdal Engeset

Utvikling, planlegging, info.formidling, koordinering, evaluering, kval.sikring, 

statistikk, rapportering, opplæring, sekretær for strategisk studienemnd knyttet til 

saksfelt

Studieveiledning, tilrettelegging Ingunn Teigen Blindheim

Studierettleiing, utdanningsplaner, innpass., gradsvurderinger,  studieinfo, 

tilrettelegging, samordning av studiestart, sekr. for LMU og for Strategisk 

studienemnd og klagenemnda knyttet til saksfelt

Rombooking Tanja Sundal Koordinering og rombooking av undervisning ved HVO

Ledelse Gonnie Smit Styre- og prinsippsaker, studiekvalitet, studietilbud, personal, saker knyttet til fusk o.l.

Ragnhild Paulsen Nestleiar

Ved fravær/kortvarig sykdom: sjekke posthyller, ta hastesaker m.m. - ved lengre fravær skal fordelinga drøftes

Studiekonsulenter Ved plutseleg sjukdom/fråver: forespørsel til teamleier for fordeling (Hilde Kristin Elvestad)

Førstelinetenesta Ved plutseleg sjukdom/fråver: forespørsel til teamleiar for fordeling (Ragnhild)

Opptak Ved plutseleg sjukdom/fråver: forespørsel til teamleiar for fordeling (Ragnhild)

Internasjonalisering Ved plutseleg sjukdom/fråver: Iulia/Marthe

Andre saker Ved plutseleg sjukdom/fråver: forespørsel til studiedirektør for fordeling 

studiedirektør Ved plutseleg sjukdom/fråver: nestleiar Ragnhild Paulsen


