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Kjære leser

ONH er en ung institusjon i utdanningssektoren, men har 

gjennom målrettet arbeid i flere år etablert seg som en 

fremtidsrettet og innovativ høyskole. Vi har en bred og 

attraktiv studieportefølje som tiltrekker seg stadig flere 

studenter. Dette har ført med seg omfattende tilpasninger 

i organisasjon, kvalitetssystem og infrastruktur. 

Høyskolestyret besluttet derfor våren 2021 at ONH nå skal 

starte arbeidet mot å bli en institusjonsakkreditert 

høyskole.

Denne strategien bygger videre på retningen høyskolen 

allerede er på. Vi skal fortsatt utvikle nyskapende, 

innovative og fleksible studier som skaper læringsglede, 

skape og formidle relevant forskning som setter 

dagsorden og ikke minst skape en unik arbeidsplass for 

alle som jobber ved ONH.

Samfunnet og sektoren endrer seg raskt og det må 

høyskolen også gjøre. Derfor er strategien og målene satt 

i et tre-års perspektiv. Strategien skal gi en tydelig retning 

mot målet om institusjonsakkreditering, men samtidig gi 

nok fleksibilitet til å gjøre de riktige tilpasningene når 

sektoren endrer seg i takt med teknologiutvikling, 

endrede brukervaner og endrede rammebetingelser.

ONH har vært pionérer i utvikling av fleksible og 

nyskapende studier og i 2021 tok vi «nye» som en del av 

vårt institusjonsnavn. Det forplikter når vi ser fremover. Vi 

mener vi har et godt utgangspunkt med våre engasjerte 

studenter og ansatte og unike organisasjonskultur.  

God lesing

Morten Danielsen

Administrerende direktør

ONH



Vårt samfunnsoppdrag er å tilby 
fleksible, nyskapende og 
inkluderende utdanninger som er 
relevant for samfunns- og arbeidslivet

ONH er en pioner innen utviklingen av 
fleksible studier og fremover vil vi fortsatt 
være ledende i å utvikle og benytte 
digitale læremidler og studentaktive 
undervisningsformer. Gjennom offensiv 
bruk av digitale løsninger har vi ambisjon 
om å øke studentenes læringsutbytte i takt 
med læringsgleden.

Samfunnet er i stadig endring og det er 
behov for at flere utdanner seg og at enda 
flere videreutdanner seg, gjerne flere 
ganger gjennom arbeidslivet. Vi bidrar til 
et samfunn der flere er motivert for å øke 
sin egen kompetanse i takt med 
samfunnsendringene.  

Vi designer programmene våre så fleksible 
og nyskapende som mulig – alltid med høy 
kvalitet og fokus på læringsglede. Dette gir 
studentene mulighet til å tilpasse 
studieløpet til egne behov og mål.

Ved å tilby studieprogram som er 
etterspurt av studenter, samfunns- og 
arbeidsliv bidrar ONH til et bedre samfunn 

der både studenter og ansatte er aktive 
deltakere i samfunnsutviklingen.

ONH jobber for FNs bærekraftsmål #4 ved 
å tilby inkluderende, rettferdig og god 
utdanning som fremmer muligheter for 
livslang læring for alle, uansett hvilken 
livserfaring og livssituasjon studentene er i. 

Vi tror på like muligheter for alle.

Mangfold og likestilling er viktig for oss og 
er med å forme vår arbeids- og 
studiekultur.

Vi gjør vårt beste for å tilpasse 
studietilbudene våre for å møte 
studentenes behov, det være seg 
funksjonshemninger eller andre særskilte 
behov og på den måten legge til rette for 
at alle kan fullføre sin grad.

Vårt samfunnsoppdrag



ONH jobber kontinuerlig med å opprettholde 
og videreutvikle høy kvalitet og relevans i 
studiene våre. Vi dyrker en samarbeidskultur 
med tett kontakt mellom studenter, ansatte og 
arbeids- og samfunnsliv. Som en høyskole med 
kort avstand mellom student og ansatte, har vi 
en kvalitetskultur preget av dialog og tillit. 

Vi bygger vår utvikling og forbedringer på 
prinsippet om studentdeltagelse og et 
kontinuerlig samarbeid mellom studenter og 
ansatte både i formelle og uformelle fora.

Dette oppsummeres i våre verdier: 

Nærhet Vi har tett kontakt mellom studenter 
og ansatte, både stedlig og digitalt. 

Kvalitet Vår kvalitetskultur er preget av 
åpenhet, dialog og inkludering

Nyskapende Vi er jobber kontinuerlig med å 
videreutvikle vår undervisning, 
programportefølje og læringsprosessen 

Verdier



ONHs egenart kjennetegnes av nærhet til studenter, høy faglig kvalitet og tett samarbeid med samfunns-

og arbeidsliv. Dette gjør vi innen fire ulike fagområder. 

Våre studieprogrammer passer både for de som er studenter for første gang, og for kandidater som har 

noen års erfaring fra tidligere studier eller jobb, og som ønsker å videreutdanne seg. Alle studenter får 

tilgang på omfattende digitale læremidler i vår egen, skreddersydde, digitale læringsplattform. Alle 

instituttene ved ONH er glødende opptatt av å tilby god undervisning, tett oppfølging og å skape et 

godt studiemiljø.

Fagområder

Institutt for psykologi har om lag 50 engasjerte 

fagansatte. Våre ansatte har variert utdanning og 

bakgrunn innen psykologi, både innen forskning, 

utdanning og praktisk klinisk arbeid. Instituttets 

programmer har omtrent 1700 studenter som 

studerer psykologi enten som stedlige studenter 

eller som nettstudenter via vår digitale plattform. 

Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier innen 

psykologi, med fokus på høy faglig kvalitet og 

nærhet til studentene.

Institutt for statsvitenskap og internasjonale 

relasjoner (ISIR) har 16 fagansatte. Vi er det første 

og foreløpig eneste studiestedet i Norge som 

tilbyr bachelor i freds- og konfliktstudier. I 2020 

lanserte instituttet bachelor i statsvitenskap og ble 

med dette den første og enste 

utdanningsinstitusjonen i Norge som tilbyr en hel 

bachelorgrad i statsvitenskap som nettstudium. 

Instituttet tilby også bachelorprogram i 

internasjonale studier. Vi har i dag rundt 350 

studenter fordelt på de ulike studieprogrammene 

og omtrent halvparten er nettstudenter, mens den 

andre halvparten studerer på campus i Oslo. 

Institutt for helsefag har om lag 20 ansatte med 

bakgrunn innen ulike helsefag og med variert 

erfaring fra klinikk, undervisning og forskning. 

Totalt er ca. 500 studenter knyttet til instituttet, 

enten som nettstudenter eller studenter på 

campus. Etter å ha fullført et år hos oss, reiser årlig 

over 150 studenter til samarbeidende institusjoner 

i Ungarn, Nederland, England og Wales for å 

fortsette sine utdanninger i hhv. medisin, 

fysioterapi og kiropraktikk. Dette har vi lang 

tradisjon for, og har tett samarbeid med de 

aktuelle universitetene for å kunne tilby 

ettertraktede utdanninger med kombinasjon av 

studier i Oslo og utland. Instituttet har i tillegg et 

fremoverlent fagmiljø innen ernæring, og tilbyr 

både en bachelorgrad i ernæring og studier av 

kortere varighet. 

Institutt for økonomi og administrasjon er 

høyskolens nyeste institutt og består i dag av ca

230 studenter. Fremover har instituttet ambisjoner 

om videre vekst i så vel studieporteføljen som 

antall forskere, undervisere og studenter. 

Instituttet tilbyr bachelorprogram i Økonomi og 

Administrasjon og i Digital Markedsføring og 

Ledelse. Bachelorprogrammet i Digital 

markedsføring og ledelse er det eneste av sitt slag 

i Norge



Oslo Nye Høyskole skal tilby relevant utdanning som svarer på studentenes og samfunnets behov i en 
globalisert og digitalisert verden

Oslo Nye Høyskole skal være i front på fleksibel utdanning av høy kvalitet gjennom offensiv bruk av 
digitale løsninger og læringsdata

Oslo Nye Høyskole skal være en attraktiv høyskole for studenter, ansatte, arbeidsliv og 
samarbeidspartnere

Oslo Nye Høyskolen skal bli en akkreditert høyskole innen 2025.

Langsiktige mål

For å lykkes med dette har vi 
definert fem fokusområder

1. Nyskapende og fleksibel utdanning

2. Forskning

3. Internasjonalisering

4. Teknologi, data og digitalisering

5. Robust og endringsdyktig organisasjon



- Drive systematisk utforsking av muligheter 
for læring som ligger i fysiske og digitale 
læringsmiljøer, og finne 
gjennomføringsmodeller som utnytter 
fordelene i både nett- og stedbasert 
utdanning og gjør det mulig og attraktivt 
for flere å ta høyere utdanning 

- Legge til rette for at våre ansatte 
videreutvikler sin pedagogiske- og 
digitale kompetanse, og utforsker 
mulighetene for læring i fleksible miljøer 

- Sikre studentmedvirkning gjennom aktiv 
deltakelse i vårt kontinuerlige 
kvalitetsarbeid gjennom samtlige 
områder i studentenes læringsbane

- Tilby en læringsbane som gjør at flere 
gjennomfører og opplever mestring og 
lykkes i å nå sine utdanningsmål

- Utvikle studiestøttende tiltak på tvers av 

studieprogrammer med særlig vekt på 
første studieår, og rutiner for oppfølging 
av studenter med særlige behov  

- Anvende data og kunnskap fra sektor og 
eget kvalitetssystem for systematisk 
utvikling av våre læringsmiljøer 

- Sikre at studentene er i kontakt med 
arbeidslivet gjennom hele sin 
læringsbane

- Øke antallet samarbeidspartnere for å 
knytte vår eksisterende studieportefølje 
tettere til samfunns- og arbeidsliv

- Utvikle vår studieportefølje i relasjon til 
nasjonalt og internasjonalt arbeidsliv, 
samt samfunnets og studenters behov for 
kompetanse

- Styrke internshipordningen

Nyskapende og fleksibel utdanning

ONH skal være attraktiv for studenter i alle livsfaser, og tilby høyere utdanning som gjør det mulig for 

flere å studere uavhengig av livssituasjon og bosted og med tilpasset progresjon i studier. Hos oss skal 

studentene møte trygge og rike digitale og fysiske læringsmiljøer der de gjennom aktiv deltakelse 

tilegner seg kunnskap, ferdigheter og kompetanse som fører dem inn i rollen som autonome lærende. 

For våre studenter er arbeidslivsrelevans en integrert del av studentreisen, og karrieretjenesten styrker 

deres kompetanse i overgangen mellom studier til arbeid.  

Fokusområder

Ambisjoner i strategiperioden: 



Forskning

ONH har en aktiv, økende og bærekraftig forskningsproduksjon og fremover vil vi styrke 
denne ytterligere. Fokus er praksisnær og samfunnslivsrelevant forskning som bidrar til å 
kvalitetssikre og styrke utdanningsprogrammene, så vel som en evidensbasert offentlig debatt. 
ONH har ansatte som utøver en svært omfattende populærvitenskapelig formidlingsaktivitet. 
Våre fagansatte opptrer jevnlig i nasjonale og internasjonale media på forskjellige plattformer 
som ekspertkommentatorer og dette vil vi fortsatt legge til rett for.

Fokusområder

Ambisjoner i strategiperioden: 

- Styrke fagmiljøer og forskningsbasert undervisning 
for å sikre sterke og bærekraftige fagmiljøer som 
leverer forskningsbasert undervisning, utvikling av 
nye studieprogrammer og trygge videre faglig 
utvikling av høyskolen

- Tilrettelegge for økt studentmedvirking i forskning, 
både på BA- og MA-programmene.

- Øke forskningsproduksjon og vitenskapelig 
publisering ved at flere av de ansatte i 
undervisnings- og forskerstillinger publiserer jevnlig 
i fagfellevurderte publikasjoner

- Oppfordre til tverrfaglige forskningsgrupper

- Styrke forskningens samfunnsrelevans ved å 
revidere høyskolens formidlingsstrategi

- Styrke nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk

- Styrke eksternfinansierte forskningsprosjekter ved å 
aktivt tilegne eksterne ressurser til å videreutvikle 
vår forskningsaktivitet



- Etablere et internasjonalt kontor og 
organisere administrasjonen som en pådriver 
for internasjonaliseringstiltak og som en 
støttefunksjon til instituttenes 
internasjonaliseringsaktiviteter 

- Fremme mulighetene for innveksling og 
utveksling for studenter og stab ved å inngå 
flere strategiske bilaterale institusjonsavtaler, 
med særlig fokus på europeisk samarbeid

- Søke om å delta i Erasmus+ 
mobilitetsprogrammene KA131 og KA171 for 
student- og ansattmobilitet hvert år

- Videreutvikle eksisterende 
partnerskapsavtaler for studentmobilitet 
innen bachelor- og masterprogram der det er 
hensiktsmessig.

- Bygge et relevant nettverk gjennom aktivt 
medlemskap i relevante internasjonale 
organisasjoner og nettverksgrupper

- Være aktiv deltaker i Erasmus+ nettverket og 
søke om deltakelse på både bachelor og 
masternivå

- Styrke eksisterende og initiere nye samarbeid 
med internasjonale institusjoner

- Øke fokus på strategisk samarbeid med 
internasjonale institusjoner innen forskning

- Legge til rette for økt kompetanseutveksling 
mellom forskere innen utvikling og skriving av 
forskningsprosjektsøknader internasjonalt 

Internasjonalisering

ONH har ambisjoner om å styrke sitt internasjonale fotavtrykk. Økning av internasjonalt 
samarbeid for både ansatte og studenter er viktig for å kunne utvikle ny og relevant 
kunnskap i et stadig mer globalisert og flerkulturelt samfunn. ONH har ambisjoner om å tilby 
relevant utdanning som svarer på studentenes og samfunnets behov i et slikt globalisert 
samfunn, nå og i fremtiden.

Fokusområder

Ambisjoner i strategiperioden: 



- Videreutvikle læringsplattformen som bidrar til 
å posisjonere ONH som ledende høyskole for 
fleksibel utdanning i Norge

- Legge til rette for data og innsikt som kan styre 
satsningen på fleksibel utdanning

- Etablere gode datapunkter, analyser og 
prosesser som vil kunne støtte arbeidet med å 
forbedre det fleksible undervisningstilbudet, 
studenttilfredshet og gjennomføring

- Sikre at undervisere har god utdanningsfaglig 
digital kompetanse som sikrer høy kvalitet i 
studentenes læringsaktiviteter gjennom god 
bruk av læringsplattform, digitale verktøy og 
tjenester

- Digitalisere prosesser som frigjør tid og 
ressurser fra undervisere, administrasjon og 
ledelse.

- Forstå muligheter og utfordringer knyttet til 
kunstig intelligens og hva dette betyr for ONH 

Teknologi, data og digitalisering

ONH har offensive digitale ambisjoner innen utvikling av læringsplattform, data, bruk av 
digitale verktøy og ansattes digitale kompetanse. Disse områdene er kritiske for at høyskolen 
skal nå sine strategiske ambisjoner, særlig knyttet til å videreutvikle det fleksible og digitale 
utdanningstilbudet. Tilgjengeliggjøring av ny teknologi innen kunstig intelligens, maskinlæring 
og dataanalyse påvirker utdanningssektoren på uante måter og institusjonene må tilpasse seg 
til utviklingen.

Fokusområder

Ambisjoner i strategiperioden: 



- Sikre at ONHs organisasjon er endringsdyktig 
og innovativ, gjennom å aktivt tilpasse 
studietilbudet til etterspørsel i samfunnet og 
ved å være i forkant med nye digitale 
løsninger

- Sikre at ONHs organisasjon er robust og 
effektiv gjennom å utvikle gode tverrfaglige 
løsninger og utnytte ressurser på tvers

- Sikre at ONH er en attraktiv høyskole for 
studenter ansatte, arbeidsliv og 
samarbeidspartnere gjennom å legge til rette 
for et godt lærings- og arbeidsmiljø med 
gode muligheter for faglig utvikling

- Sikre gode arenaer for medvirkning for 
studenter og ansatte

- Sikre god og effektiv utnyttelse av våre lokaler

- Sikre at vår kultur fremmer læring, inkludering 
og kvalitet. Vi skal styrke vår kvalitetskultur 
gjennom systematisk bruk av evalueringer og 
refleksjon for å sikre kvalitet i det vi gjør og 
som grunnlag for forbedringer og utvikling

- Vektlegge etikk og samfunnsansvar som en 
del av vår kultur gjennom blant annet fokus på 
å redusere klima- og miljøavtrykk og sikre 
likestilling og mangfold samt forankre og leve 
våre etiske retningslinjer

- Sikre at bærekraft løftes som 
vurderingskriterier overalt hvor det er relevant 

- Sikre at vårt kvalitetssystem er i aktiv bruk og 
støtter opp under det formelle og uformelle 
kvalitetsarbeidet 

Robust og endringsdyktig organisasjon

ONH skal være en attraktiv høyskole for studenter, ansatte og samarbeidspartnere og innen 
utgangen av 2025 skal vi bli en institusjonsakkreditert høyskole. For å lykkes med 
institusjonsakkrediteringen er det viktig med en robust og endringsdyktig organisasjon. Og 
like viktig at organisasjonen dyrker en kvalitetskultur på tvers av institutter og seksjoner, samt 
evner å rekruttere og beholde medarbeidere som både har ambisjon og evne til å realisere 
ONHs ambisjoner. 

Vår organisasjon skal støtte oppunder ONHs forretningsidé og samfunnsoppdrag ved at vi er 
en innovativ og endringsdyktig organisasjon med en sterk kvalitetskultur. Mangfold, likestilling 
og bærekraft er viktig for oss og sammen med verdiene våre danner dette grunnlaget for vår 
arbeids- og studiekultur. 

Fokusområder

Ambisjoner i strategiperioden: 



Kvalitetsarbeidet er forankret i strategien

For å lykkes med målet om institusjonsakkreditering innen 2025 har vi definert fem tydelige 
fokusområder. I tillegg til fokusområdene, er kvalitetsarbeidet ved høyskolen forankret i strategien 
som en gjennomgripende og integrert del av alle fokusområdene. 

Innen hvert fokusområde er det definert konkrete måltall og indikatorer. Dette danner vår strategiske 
måltavle og sier noe om hvor vi vil være ved utgangen av 2025. Måltavlen inneholder både 
kvalitetsindikatorer og strategiske indikatorer.

Måltavlen fungerer som et styringsverktøy og bidrar til å sikre at høyskolen er på rett vei til å nå 2025-
målene.

Måltall & indikatorer



Nyskapende og fleksibel utdanning

Indikator Mål

Andel bachelorstudenter som gjennomfører på normert tid 65 %

Andel studenter som fortsetter mellom år 1 og 2 90 %

Studentenes samlede tilfredshet med studieprogrammet 4,6 av 5

Engasjerende undervisning 4,1 av 5

Studentenes opplevde tilknytning til arbeidslivet 4 av 5

Uteksaminerte kandidater i arbeid eller videre studier et halvt år etter endt utdanning 95 %

Forskning

Indikator Mål

Antall publikasjonspoeng per faglig årsverk +,75

Andel av fagstab med publikasjonspoeng 45 %

Andel av fagstab med kommunikasjons- og formidlingsbidrag 50 %

Antall prosjekter med eksternfinansiert forskningsbevilgninger 10 pr år

Internasjonalisering

Indikator Mål

Antall studenter på utveksling / innveksling 100/30

Antall nye samarbeidsavtaler med internasjonale institusjoner pr år 4 nye pr år

Teknologi, data og digitalisering

Indikator Mål

Studentenes tilfredshet med digital undervisning 1. plass i SB

Studentenes tilfredshet med læringsplattformen 1. plass i SB

Studentenes tilfredshet med fleksibel tilrettelegging 4,5 av 5

God digital utdanningsfaglig kompetanse blant underviserne 1. plass i SB

Robust og endringsdyktig organisasjon

Indikator Mål

Medarbeiderengasjement 8 av 10

Institusjonsakkreditert institusjon Ja

Antall studenter 3 500

Andel fagligårsverk med førstestillingskompetanse i hovedstilling 40 %

Andel fagansatte med pedagogisk basiskompetanse 90 %

Faglige utviklingsmuligheter 4 av 5


