Sak 9/2020 LM
Årsrapport 2019 Baptistenes Høyskoleråd (BHR)
Baptistenes Høyskoleråd har arbeidet med følgende i årets styremøter:
Rekruttering
Som 50% medeier i Høyskolen for ledelse og teologi er det viktig at dette også speiles i antall ansatte ved
høyskolen. Dette er noe høyskolerådets representanter er opptatt av gjennom dialog både i styret for
høyskolen og i dialog med ledelse og administrasjon.
HLT skal være et naturlig studievalg for baptistungdom. I mange av våre menigheter er det manglende
kunnskap både om antall baptiststudenter ved skolen og om studietilbudet ved HLT. Høyskolerådet mener det
derfor er viktig at HLT styrker kontakt og informasjon overfor baptistmenighetene, og at dette vil være positivt
for rekrutteringen til skolen.
En bedre synliggjøring av antall baptiststudenter som årlig avlegger eksamen ved skolen, er også vesentlig i
rekrutteringsarbeidet.
Baptistenes Lederkonferanse er en naturlig arena for å presentere masteroppgaver utarbeidet av
baptistungdom. Dette for å inspirere andre baptistungdommer til å starte mastergradsstudier i teologi, ledelse
mv. enten ved HLT eller ved en av våre andre Universitet/Høyskoler. I neste omgang kan det være aktuelt å
motivere noen av disse til å starte ph.d. studier på områder som er viktig for oss baptister.
Det er viktig at dette vår et sterkere fokus i lederkonferansen.

Baptistisk fagdag på HLT
BHR har 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 2019 hadde som tema
Menighetsplanting og å være kirke på et sted. Der var det en spennende samtale med rektor på International
Baptist Study Center i Amsterdam og Øystein Gjerme, styreleder på HLT og leder av Saltkirken i Bergen. BHR ser
det som viktig med økt deltakelse fra baptistpastorer og ledere på disse fagdagene. De holder et høyt
innholdsmessig nivå, er relevante i forhold til vårt arbeid som kirkesamfunn og burde være et viktig
kompetansetilskudd for oss baptister. BHR vil arbeide videre med å påvirke til økt deltakelse.
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.
Av ulike grunner ble den planlagte dialogen om dette ikke mulig å gjennomføre i 2019, men ble utsatt til 2020.
Samarbeid mellom HLT og DNB
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.
BHR har utarbeidet en årsplan for samarbeidet mellom ledelsen i HLT og DNB. Denne skal sikre at det
gjennomføres en god dialog på ledelsesplan, og også en gjennomføring av møter og samtaler med studentene, i
særlig grad med baptiststudentene ved høyskolen. På møtene i høyskolerådet har dette fokus.
Utvikling på HLT
Studenttilgangen på HLT er svært tilfredsstillende. 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 er to forhold som er viktig for å sikre en god utvikling av HLT. For det første må HLT arbeide for å få statlig
akkreditering som høyskole. Dette vil gi skolen større frihet i å utvikle studietilbudet og også gi skolen et
tryggere økonomiske fundament.
I tråd med dette er det helt nødvendig at dagens lokaler i Michelets vei 62 utbedres slik at de tilfredsstiller
myndighetenes krav til fasiliteter for en høyskole. Dette gjelder it‐løsninger, bibliotektilbud, klasserom og
grupperom og øvrige forhold som styrker studietilbudet for studentene.
Begge disse forhold har hatt fokus i møtene i Baptistenes Høyskoleråd, og i de fora hvor det har vært naturlig å
fremme disse.

Høyskolerådet har våren 2019 bestått av:
Per Øvergaard (leder), Roald Zeiffert, Mathias Eidberg og Terje Aadne.
Varamedlemmer:
Inger Lise Salvesen
Høyskolerådet har høsten 2019 bestått av:
Per Øvergaard (leder), Inger Lise Salvesen, Hege Berg‐Jensen, Mathias Eidberg og Terje Aadne.
Valgte styremedlemmer i Høyskolen for Ledelse og Teologi våren 2019:
Roald Zeiffert (nestleder i styret), Inger Lise Salvesen og Terje Aadne. Møtende vare er: Mathias Eidberg.
Valgte styremedlemmer i Høyskolen for Ledelse og Teologi høsten 2019:
Terje Aadne (nestleder i styret, Inger Lise Salvesen og Hege Berg‐Jensen. Møtende vara er: Mathias Eidberg.
Møter i Baptistenes Høyskoleråd:
BHR har avholdt 4 møter i 2019.
Representasjon i Baptistenes Eiendomsdrift:
Per Øvergaard har representert BHR i styret for Baptistenes Eiendomsdrift.
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