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Årsrapport 2017 Baptistenes Høyskoleråd (BHR)
Baptistenes Høyskoleråd har arbeidet med følgende i årets styremøter:
Rekruttering
Høyskolerådets representanter har fremmet DNB sine interesser om baptistiske lærerkrefter i dialog med styre
og administrasjon i HLT og baptistkandidater har blitt oppfordret til å søke på utlyste stillinger i perioden.
Høyskolerådet har sett et stort behov for å styrke rekrutteringen av studenter til HLT og vil arbeide videre med
dette.
Baptistisk fagdag på HLT
BHR arbeidet med tiltak for å styrke rekruttering av baptistiske lærerkrefter og teologer i DNB og videreført
dette gjennom arbeid med fagdager for baptister på HLT. Formålet med dette er bl.a. å skape et fagmiljø hvor vi
som baptister kan fange opp og dyrke frem både potensielle studenter og ansatte, Det er også et sterkt behov
for å styrke fokuset i egne rekker på baptistisk teologi og identitet. Fagdagen i mai 2017 hadde som tema dåp i
et sakramentalt og misjonalt perspektiv.
Baptistisk «fotavtrykk» i fagplaner på HLT
I tråd med at vi som baptister skal utøve et aktivt eierskap i forhold til HLT, er det også viktig å være opptatt av
det faglige innhold i studieplaner ved HLT. Dette inkluderer også å ha et våkent blikk for om baptistisk teologi,
dogmatikk og kirke‐historie ivaretas på en tilfredsstillende måte i de fagplanene hvor dette er relevant. Dette
arbeidet fortsetter i 2018.
Samarbeid mellom HLT og DNB
BHR startet høsten 2017 et arbeid for å strukturere og kvalitetssikre en god dialog mellom DNB og HLT.
Høyskolerådet mener det er viktig at DNB utvikler samarbeidet med høyskolen for å få kunnskap om faglig
utvikling på de områder hvor HLT tilbyr studier, og derigjennom kunne implementere aktuelle tiltak i egne
strategier og handlingsplaner. Som aktiv eier i HLT må DNB også i større grad benytte muligheten til å påvirke
de faglige valg som gjøres ved HLT.
Samarbeidet med HLT skal også omfatte møter og samtaler med alle studentene, men i særlig grad
baptiststudentene ved høyskolen. Det legges også opp til møtepunkter mellom BHR og baptistansatte ved HLT.
BHR har i samarbeid med DNB utarbeidet årsplan for gjennomføring av de ulike elementene samarbeidet
omfatter.
Utvikling på HLT
Studenttilgangen på HLT er svært tilfredsstillende, ‐ selv om antall baptiststudenter skulle vært bedre. HLT ser
det som et realistisk mål at skolen skal ha 500 studenter innen 2025. Dersom HLT skal nå dette målet stiller det
også krav til DNB som eier. En økning av studenttallet vil gi en bedre økonomisk situasjon for skolen, og det gir
rom for et sterkere faglig miljø. Selv med 500 studenter vil HLT være en liten høyskole, noe som kan gjøre det
nødvendig å finne andre samarbeidspartnere i framtiden.
Det hadde også vært ønskelig med et sterkere team av baptistteologer på HLT. Derfor er det positivt at
baptistene i egne rekker nå både har flere mastergradsstudenter, to doktorgradsstudenter og at det planlegges
en baptist stipendiatstilling i nærmeste fremtid.
Stipender
BHR har i 2017 behandlet og innvilget søknad om stipend til støtte til mastergradstudium for en søker.

Høyskolerådet har våren 2017 bestått av:
Svein Arild Pihlstrøm (leder), Roald Zeiffert, Mathias Eidberg, Terje Aadne og Hege Norøm.
Varamedlemmer:
Inger Lise Salvesen og Bernt Olav Aardal
Høyskolerådet har høsten 2017 bestått av:
Per Øvergaard (leder), Roald Zeiffert, Mathias Eidberg, Terje Aadne og Magnar Mæland.
Varamedlem: Inger Lise Salvesen og Arild Pihlstrøm.

Valgte styremedlemmer i Høyskolen for Ledelse og Teologi:
Roald Zeiffert (nestleder i styret), Inger Lise Salvesen og Terje Aadne. Varamann Mathias Eidberg.
Møter i Baptistenes Høyskoleråd:
BHR har avholdt 6 rådsmøter i 2017.
Representasjon i Baptistenes Eiendomsdrift:
Svein Arild Pihlstrøm deltok våren 2017 som styremedlem i Baptistenes Eiendomsdrift (BED) utpekt av BHR. Per
Øvergaard har representert høsten 2017.
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