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1 Styrets beretning 
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1.1 Styrets overordnede vurdering av de samlede resultater, ressursbruk  
 og måloppnåelse for 2016 

 
Menighetsbibelskolen (MBS) har et omfattende og NOKUT godkjent 
kvalitetssikringssystem, som er et nyttig verktøy for å sikre kunnskap om skolens drift 
og oppnådde resultater. I kapittel 3, som kalles “Årets aktiviteter og resultater”, er det 
en grundig presentasjon av de 6 områdene som skolen mener er de viktigste 
indikatorene på hvorvidt skolen lykkes med å tilby det studietilbud som vi er forpliktet 
til. 
 
De seks hoved indikatorene for kvalitetsoppnåelse er:   
• Studentgruppens nivå og bakgrunn ved opptak 
• Læringsmiljø, infrastruktur og undervisningsressurser 
• Gjennomføring av fagplanen og studentkontrakt 
• Studentenes helhetlige vurdering 
• Eksamensresultater og gjennomstrømming 
• Yrkesrelevans og samfunnsnytte 
 
Med bakgrunn av den analyse som presenteres i kapittel 3 er styret tilfreds med de 
samlede resultater, ressursbruk og måloppnåelse for 2016.  

 
 
1.2 Kort omtale av de sentrale forhold, interne og eksterne, som har hatt betydelig 
 innvirkning på oppnådde resultater. 
 

Den viktigste kvalitetsfaktor for en skole som MBS er de ansatte og den generelle 
kvaliteten på undervisningen. Skolen har i 2016 lagt ned avdelingen i Vennesla og 
opprettet en ny avdeling i Kristiansand. Selve skiftet skjedde etter fullført skoleår i juni. 
Dette har også medført bytte av avdelingsleder. Den nye avdelingen i Kristiansand har 
vist seg og gi en klar positiv effekt på studentantallet. Skolen har aldri hatt flere 
studenter enn ved oppstart august 2016. 

 
Ut fra den informasjon som omtales i kapittel 3 er styret er av den oppfatning at skolen 
har et godt arbeidsmiljø, både for ansatte og studenter. Skolen benytter også den 
fleksibilitet som fagplanen gir slik at studentenes behov er med på å påvirke skolens 
undervisning.  
 
MBS er en liten skole med tilskudd opprinnelig beregnet for 35 studenter, skoleåret 
2016/17 har skolen innrapportert 59 studenter. Skolen har to avdelinger, lokalisert i 
Oslo og Kristiansand. Avdelingen i Oslo er minst, men er i samme bygg som Filadelfia 
Bibelskole Oslo, dette gir en stor miljømessig fordel for studentene, det gjør også at 
fagmiljøet for de ansatte fullt ut er tilfredsstillende.  
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1.3 En overordnet framstilling av de viktigste prioriteringene for 2016. 
Styret mente i fjor at den viktigste utfordringer for avdelingen i Vennesla er å justere 
studentgrunnlaget mot yngre personer som i større grad hadde fullført 3-årig 
videregående utdanning. Skolen skrev også i sin årsrapport i fjor at dersom skolen ikke 
lykkes med dette arbeidet er styret innstilt på å vurdere om avdelingen skal legges ned. 
Det viste seg at omleggingen ikke ga flere studenter, styret besluttet derfor å legge ned 
avdelingen i Vennesla og opprette ny avdeling i Kristiansand. 
 
Den viktigste prioriteringen for 2016 har vært å etablere et godt studietilbud i 
Kristiansand, så langt er styret svært tilfreds med utviklingen ved den avdelingen. 
 
Styret skrev i sin årsrapport for 2015: “Styret er bestemt på at Oslo avdelingen må øke 
studentantallet. Selv om studentene har et godt studiemiljø ved tanke på den nære 
kontakten med Filadelfia Bibelskole opplever ikke styret det ønskelig å fortsette med så 
få studenter som det er pr. dato”. Styret er tilfreds med en sterk økning ved avdelingen 
og tror det fremtidige studentantall vil være på inntil 20 personer. 

 
 
1.4 Styrets overordnede vurdering av institusjonens muligheter og utfordringer 
 fremover. 

Styret ser at MBS sitt skoletilbud er et unikt tilbud innenfor pinsebevegelsen spesielt, 
men også langt utenfor skolens egen konfesjonelle ståsted. Styret tror at skolens 
mulighet til å gi studentene en solid kunnskap og erfaring fra arbeid i andre land vil gi 
en fortsatt god utvikling. 
 
MBS har en god og jevn virksomhet der både studenter og ansatte gir uttrykk for stor 
grad av tilfredshet. Likevel er nok skolens størrelse både skolens største utfordring og 
mulighet. Skolens lave studentantall gir god oversikt og nærhet mellom ansatte og 
studenter. Samtidig kan det lave studentantallet føre til et for svakt studentmiljø.  
 
Styret er også tilfreds med den regelmessige kontakt det er mellom skolen og Kristne 
Friskolers Forbund (KFF). Styret mener at det er betryggende at det også er jevnlig 
kontakt mellom de tre fagskolene som alle er medlemmer av KFF. 

 
 
1.5 Likestilling, diskriminering og tilgjengelighet 

Skolen praktiserer full likestilling og er åpen for alle. Av studentene er det som senere 
vist en overvekt av kvinner, det er det også i skolens styre.  MBS er kjent med de 
rapporteringskrav som er gjeldene og skolens administrasjon er oppdatert på bl.a. 
informasjon fra Universitet- og høyskolerådet: Hvordan oppfylle likestillingslovens 
aktivitets- og redegjørelsesplikt.  
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2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 
 

Menighetsbibelskolen tilbyr en ettårsenhet i menighets- og misjonsarbeid. Skolen ble 
godkjent av departementet august 1981, da som en bibelskole. I 2005 ble studietilbudet 
godkjent av NOKUT, nå som en fagskoleutdanning som gir 60 fagskolepoeng. Skolen 
utdanner til både lønnet og frivillig arbeid i menigheter og organisasjoner, i inn og 
utland.  
 
Skolen eies av Pinsemenigheten Salem Sandefjord og har følgelig sin tilknytning til 
Pinsebevegelsen. Skolen er naturligvis åpen for alle, uavhengig av konfesjonell 
tilhørighet.  
 
Skolens undervisning er bygd opp rundt seks hovedtema, de er:  
 • Bibelkunnskap, troslære og etikk 
� • Pinsebevegelsen, teologisk profil og spiritualitet  
 • Ledelse og selvutvikling�  
 • Menighets- og organisasjonsutvikling�  
 • Kommunikasjon og kulturforståelse�  
 • Diakoni og misjon  
 
Skolen tilbyr også opphold i menigheter eller organisasjoner i Norge, samt besøk til 
forskjellige land som for eksempel Kenya, USA, India, Filipinene, Jordan, Israel og 
Tyrkia.  
 
MBS har kapasitet til å ta imot flere enn 35 studenter, 35 studentplasser må derfor 
forstås som et minimumsantall før skolen kan fastsette at det ikke er ledige 
studentplasser.  
 
Skolen har 6 ansatte: Rektor, 2 avdelingsledere og i tillegg 3 personer som har både et 
undervisnings og administrativt ansvarsområde. I tillegg benyttes det et betydelig antall 
timelærere som gir skolen den praktiske forankring som en fagskole bør ha. 
 
Skolen har en ordnet økonomi med tilfredsstillende likviditet. Skolen er finansiert 
hovedsakelig i form av statstilskudd, i 2016 utgjorde det kr. 3.173.000,-. Studentene har 
i 2016 betalt samme studentavgift som i 2015, kr 6.000,- pr semester. Utgifter i 
forbindelse med reiser kommer i tillegg. Skolens totale inntekter i 2016 var kr 
4.244.500,- og det ga et overskudd på kr. 108.032,-. Skolens inntekt hadde i 2016 en 
betydelig øking, dette skyldes i sin helhet en sterk vekst av antallet studenter og dermed 
et høyere total beløp innbetalt som studieavgift.  
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3 Årets aktiviteter og resultater 
 
3.1 Studentgruppens nivå og bakgrunn ved opptak  
 
3.1.1 Informasjonsinnhenting 
Til informasjonsinnhenting benyttes hovedsakelig de skjemaer som vi regelmessig sender inn 
til DBH – Fagskolestatistikk. Dette er en nasjonal database for statistikk om 
fagskoleutdanning som omfatter alle fagskoler i Norge. Her fremkommer antall studenter, 
kjønn, alder og om de er opptatt med generell studiekompetanse, realkompetanse, yrkesfaglig 
kompetanse eller annen kompetanse. 
 
 
3.1.2 Målkonkretisering og fakta 
Skolen ønsker å ha kunnskap om studentenes nivå, kjønn og alder.  
Det var 27 studenter som startet i januar 2016 og 59 studenter som startet august 2016, til 
sammen 86 studenter, Vi har notert følgende: 

• Kjønn: 50 kvinner og 36 menn hvilket betyr: 58 % kvinner og 42 % menn 
• Kvalifikasjon før opptak: 55 med studiekompetanse, 1 med yrkeskompetanse,  
  2 med realkompetanse og 1 med annen kompetanse. 
• Alder: Gjennomsnittsalderen ved opptak var 30 år, for høsthalvåret var 
   gjensomsnittalderen sunket til 23 år. 

 
 
3.1.3 Prosessering 
Skolens ledelse synes det er ønskelig med en så jevn fordeling mellom kvinner og menn som 
mulig, uten at vi dermed ønsker å la det være avgjørende ved opptak. Vi er ikke overrasket 
over den tydelige overvekt av kvinner, det kan forklares med at vi for en stor del utdanner til 
engasjement innenfor frivillige organisasjoner der vi vet kvinner er i flertall. At studenttallet 
dermed viser en overvekt av kvinner, er som forventet. Skolen er imidlertid tilfreds med at 
andelen kvinner sammenlignet med 2015 har gått ned fra 66% til 58%. 
 
Som nevnt i forrige årsrapport hadde styret da en klar forventning om at andelen studenter 
med fullført videregående utdanning skulle stige markant. For året 2015 var andel studenter 
med 3-årig videregående utdanning 33%, for studentene som startet august 2016 var dette 
tallet økt til 93%. Forklaringen på dette er det forandrede fokus som ligger i avdelingen i 
Kristiansand sammenlignet med den nedlagte avdelingen i Vennesla. 
 
 
3.1.4 Bruk av kunnskapen til forbedring av kvaliteten 
Skolens styre er tilfreds med situasjonen slik den nå er. 
 
 
3.1.5 Konklusjon 
Skolens ledelse har en god oversikt, samt en reflektert holdning vedrørende studentenes nivå 
og bakgrunn ved opptak. Ingen spesielle tiltak er nødvendig. 
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3.2  Læringsmiljø, infrastruktur og undervisningsressurser 
 
3.2.1  Informasjonsinnhenting 
For å innhente informasjon har vi benyttet: 
• Skjema: Studentevaluering_undervisningskvalitet.pdf 
• Skjema: faglærers_evaluering.pdf 
• Oversikt over CV til fast ansatte og timelærere 
• Studentrådets årsmelding.  
 
 
3.2.2  Målkonkretisering og fakta 
Skolens målsetting er at studenter og undervisningspersonell skal uttrykke tilfredshet med 
læringsmiljø, infrastruktur og undervisningsressurser og at både fast ansatte og timelærere, 
innehar nødvendig kompetanse. 
 
Kjennetegn på måloppnåelse er at minimum 80 % av studenter og undervisningspersonell i 
sin evaluering ev skoleåret uttrykker at de er fornøyd (minst gradering 4 av 5) med 
læringsmiljø, infrastruktur og undervisningsressurser. Undervisningspersonell skal også i 
samme grad uttrykke at det er godt samsvaret mellom gjennomført studietilbud og forespeilet 
studietilbud.  
 
 
3.2.2.1 Studentenes tilbakemelding 
Det er foretatt undersøkelser flere ganger i løpet av året, hovedsakelig i forbindelse med 
avslutning av høst og vårsemester. I tillegg gir studentene evaluering av hver gjesteforeleser 
dette er ikke innbakt i denne årsrapporten, men er viktig informasjon for skolens ledelse når vi 
knytter til oss besøkende lærere..  
 
Studentene har gitt en svært tydelig tilbakemelding om generell tilfredshet med skolens 
undervisningsopplegg. På direkte spørsmål om tiden ved MBS har imøtekommet studentens 
forventninger ble gjennomsnittssvaret 4,5 på en skala fra 1-5, der 5 er best. I fjor hadde vi 4,3, 
og i 2014 var tallet 4,6.  
 
Studentenes tilbakemeldinger er sortert under 4 hovedtemaer:  
• generelt,  
• undervisningsinnhold, 
• undervisningsform  
• undervisningsrelevans.  
Innenfor hvert av disse hovedtemaene er det så en gruppe spørsmål. Til alle disse 4 
spørsmålskategoriene gir studentene i snitt fra 3,9 til 4,7 på nevnte skala.  
 
Det områdene som får lavest poeng fra studentene er i 2016 som i 2015: 
• Hjelpemidler som video, PowerPoint etc. (3,9). 
 
Dette er de samme punktene som fikk lavest karakter året før. Skolens ledelse registrer dette 
som et område for forbedring, men legger likevel vekt på at selve poengstørrelsen som er gitt 
er god. 
 
 



 Menighetsbibelskolen Side 8 av 29 
   

 

MBS Styrets årsrapport 2016, publisert til DBH – Fagskolestatistikk 15. mai 2017 

3.2.2.2 Undervisningspersonellets tilbakemelding 
Den enkelte lærer har svart på: 
• 4 generelle spørsmål 
• 3 spørsmål ad. relevans  
• 3 spørsmål ad. metode 
• 3 spørsmål ad. studentenes engasjement 
Lærerne gir en sterk tilbakemelding om tilfredshet på alle områder. Vi har benyttet den 
tidligere omtalte skala, der lærerne skal svare på de aktuelle spørsmål med tall fra 1 til 5, der 5 
er best. Skolen har analysert svarene for å se om minst 80% vil gi 4 eller 5 som bedømmelse.  
De fire områdene oppnådde en snitt vurdering på henholdsvis: 4,4 /  3,2  /  3,8  /  4,1.  
Sammenlignet med 2015: 4,1 /  3,8  /  4,2  /  4,0.  
Sammenlignet med 2014: 4,3  /  4,4  /  4,3  /4,3 
 
 
3.2.2.3 Lærernes kvalifikasjoner 
Skolen har oppdatert CV-info fra alle de faste lærerne, samt fra de fleste timelærerne som 
benyttes mest. Arbeidet med å ha oversiktlig CV-info fra alle timelærerne skal intensiveres.  
Av de ti faste og mest brukte timelærerne har vi følgende informasjon: 
 

• Helge Terje Gilbrant: (rektor) 
 Mastergrad i teologi fra Machester University, mange års erfaring som pastor, rektor 

og lærer. 
• Terje  Hystad:  
 Næringsakademiet i Trondheim - Ebusiness og markedsføring, 1 år.  Høgskolesenteret 

i Bodø - Økonomisk/Administrativ linje VT / Studiepoeng: 30.  Bibelskolen i 
Grimstad, Normisjonen – Musikklinje. Flekkefjord yrkesskole - 3 årig Handel og 
Kontor  

 •Vigdis Gjervoldstad: 
 Adjunkt med opprykk, mange års erfaring som misjonær, skolelærer og pastor. 
• Geir Stomnås: 
 Teologisk embedseksamen og praktikum, mange års erfaring som prest og misjonær. 
• Andreas Døvik: 
 Mastergrad i teologi fra Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo. Bibelskolen Oslo 

Kristne Senter, Kjeller. Døvik har vært rektor assisten ved Høyskolen for ledelse og 
teologi og bibliotekar ved Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo   

• Per Reinar Sletner: 
 3 års høyskoleutdanning i tillegg til bibelskole og flere kurs innenfor administrasjon, 

ledelse og saksbehandling. Ansatt hos NAV.  
• Per Arne Ravnås: 
 4 års høyskoleutdanning innenfor økonomi, psykologi, personlig psykologi og 

rådgivning. Mye erfaring fra sjelesorg, rådgivning, kurs fra Modum Bad vedr. 
krisehåndtering og emosjonell bearbeiding. 

• Anne Katrine Ravnås: 
 Lektor med hovedfag i pedagogikk. Mye relevant erfaring fra både Frelsesarmeen og 

bibelskoler. 
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• Arne Gjervoldstad: 
 3 års høyskoleutdanning innenfor elektronikk. Ellers mange års erfaring som pastor, 

misjonær, rektor ved FBO-bibelskole og leder av flere NORAD prosjekter i Kenya. 
Mange års erfaring med å lede ungdomsteam og flere års erfaring som bosatt i Kenya. 

• Berit Sunde Olsen:  
 Videreutdanning i psykiatri for hjelpepleiere. Erfaring som avdelingsleder ved 

Lundevann krise- og omsorgssenter også flere års erfaring som forkynner. Besøker 
jevnlig flere bibelskoler med kurs og veiledning av elever. 

 
 
3.2.3 Prosessering 
Skolens ledelse mener vi fullt ut kan si oss tilfreds med både studenters og læreres 
tilbakemeldinger. Vi vil bemerke som vi gjorde ved forrige rapport at det oppleves nesten litt 
underlig at tilbakemeldingene er så gode som de er, men vi har samlet inn store mengder med 
evalueringsskjema og det virker rett og slett som studentene stort sett er svært tilfreds med 
skoleåret. 
 
Vedrøre lærernes formelle kompetanse og deres realkompetanse, anses den som fullt ut 
tilfredsstillende. 
 
 
3.2.4 Bruk av kunnskapen til forbedring av kvaliteten 
Det er ikke avdekket spesielt svake områder, så skolen vil fortsette sitt generelle arbeid med 
fokus på kvalitet forbedring. 
 
 
3.2.5 Konklusjon  
Skolens ledelse har en god oversikt, samt en reflektert holdning vedrørende utnyttelse av 
skolens læringsmiljø, infrastruktur og undervisningsressurser.  
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3.3 Gjennomføring av fagplanen og overholdelse av studentkontrakt 
 
3.3.1 Informasjonsinnhenting 
• Rapport: Lærerrådets vurdering av gjennomføring av fagplan 
• Rapport: Lærerrådets vurdering av gjennomføring av studentkontrakt 
• Rapport: Studentrådets årsmelding 
• Rapport: undevisningshistorikk.xlsx 
 
Som grunnlag for vurdering av hvorvidt skolen klarer å leve opp til det som beskrives i 
fagplan og innholdet i studentkontrakten, er ovennevnte dokumenter innhentet. Det skal 
bemerkes at studentrådet heller ikke i år har levert årsrapport. 
 
 
3.3.2 Målkonkretisering og fakta 
Studentene skal motta undervisning i alle tema slik det er beskrevet i fagplanen. Praksis, turer 
etc. må være minst så omfattende og kvalitetsmessig gode som beskrevet. 
 
Lærerrådet svarer bl.a. følgende på nedenstående spørsmål: 
 
3.3.2.1 Mener lærerrådet at skolens 6 hovedtemaer som tilstrekkelige og relevante? 
Lærerrådet mener de 6 hovedtemaene er relevante samtidig som de gir en tilfredsstillende 
grad av fleksibilitet.  
 
Lærerrådet gjør oppmerksom på det samme som tidligere år vedrørende pensum. Selv om 
dette er blitt arbeidet med har skolen ennå ikke kommet helt i mål, og det er et uttalt mål at 
pensumlisten skal ytterligere forbedres. 
 
3.3.2.2 Er det noen av temaene som har fått tildelt mindre enn ca 100 undervisningstimer. I så 
fall hvilke og hvorfor? 
Lærerrådet mener at fordelingen mellom fagene er god, men understreker at timetall 
fordelingen kan variere betydelig fra studentgruppe til studentgruppe. Lærerrådet mener det er 
positivt med en så pass stor grad av fleksibilitet. 
 
3.3.2.3 Se igjennom fagenes kunnskapsmål, ferdighetsmål og holdningsmål. Er det noen av 
disse målene som dere mener vi ikke har oppnådd? I så fall hvilke og hvorfor? 
Lærerrådet mener fortsatt at skolen på en tilfredsstillende måte gir den undervisning som er 
nødvendig for å oppnå de enkelte temaers målsettinger. Lærerrådet er tilfreds med at 
læringsutbyttebeskrivelsene nå er mer konkret, men mener fortsatt at det er vanskelig å måle 
det faktiske utbytte. 
 
 
3.3.2.4 Hvilke praksis har blitt gitt til studentene? 
Lærerrådet påpeker, som i 2015, at skolen sett fra lærerrådet sitt ståsted knapt har “praksis” 
slik det forstås i enkelte andre sammenhenger. Skolens praksis er stort sett lærerstyrt 
undervisning utenfor skolens lokaliteter, slik som ekskursjoner og lignende.  
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De “praksistilbud” som her nevnes er ikke ment å være tilbud som alle studentene får hvert år, 
men mer en opplisting av tilbud som de senere år har blitt 
 
• Samarbeid med misjonsorganisasjon i Sør-Afrika 
• Samarbeid med misjonsorganisasjon i Bolivia 
• Fritidsklubb for minoritetsgrupper 
• Ukentlig praksis i bønneledelse, som består av tidebønn, lovsang og korte andakter. Bønn 

for Oslo er en ukes arrangement hvor de er med i lederteamet. Bønnetur til Finnmark. 
Retreat. 

• Menighetsfordypningen: Hovedsakelig i den lokale menighets eget arbeid for tenåringer og 
unge. 

• Misjonstur til India, diakoni og misjon. 
• Misjonstur til Kenya, diakoni og misjon 
• Mange har ukentlig lederpraksis inn mot Filadelfia bibelskole, der de deltar i mindre 

grupper, morgensamlinger, turer, samtaler, miljøbygging osv. 
• Studietur til Tyrkia med besøk på flere bibelske steder med hovedfokus i gamle Efesus 

(Selçuk). 
• Besøk til Jordan der studentene deltar i en lokal menighet i Øst-Amman. Studentene deltar i 

menighetens gudstjenester, men også mye i arbeid blant barn og unge, med andakter og 
undervisning. Studenter har besøkt Amman både i 2014 og 2015, begge gangene har 
studentene fått hjelpe mange flyktninger fra Irak og Syria. Dette er i regi av vår 
samarbeidsmenighet i Amman og denne menighetens daglige arbeid med både matutdeling, 
undervisning og annet diakonalt arbeid. 

 
Lærerrådet mener skolens praksisopplegg fullt ut dekker det vi lover i fagplanen. 
 
 
3.3.2.5 Undervisningshistorikk 
Hvert enkelt av de seks hovedfagene er ment å ha 130 undervisningstimer, i tillegg kommer 
“praksis” i de fire fagene der det er aktuelt. Det er laget en regel som tidligere er klarert med 
NOKUT om at skolen kan tilpasse undervisningen med pluss minus 25% dersom vi ser at 
studentenes behov og interesser bør føre til større fokus på enkelte emneområder.  
 
Lærerrådet har gjennomgått timeplanen og fått bekreftet at vi har gitt den undervisning som er 
lovet i fagplanen og i skolens øvrige beskrivelse av studietilbudet. 
 
 
3.3.2.6 Studentenes tilbakemelding 
Som tidligere påvist har studentene på direkte spørsmål om tiden ved MBS har imøtekommet 
deres forventninger gitt klart uttrykk for tilfredshet. Studentenes gjennomsnittssvar var 4,4 på 
en skala fra 1-5 der 5 er best. Fjorårets resultat var det samme som i år, i 2014 var tallet 4,6. 
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3.3.3 Prosessering 
Det er ikke avdekket vesentlige avvik i forhold til fagplan og kvalitetssikringsdokument.  
 
 
3.3.4 Bruk av kunnskapen til forbedring av kvaliteten 
Skolen vil rutinemessig gjennomgå både fagplan og pensumliste med sikte på fornyelse. 
Skolens ledelse vil særlig se på om skolens oppfyller de nye læringsutbytte beskrivelsene.  
 
 
3.3.5 Konklusjon 
Skolens ledelse har en god oversikt, samt en reflektert holdning vedrørende gjennomføring og 
oppdatering av skolens fagplan samt kontrakten som inngås med den enkelte student.  
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3.4 Studentenes helhetlige vurdering 
Dette vurderingsområdet er valgt fordi skolen mener at studentenes totalopplevelse av 
undervisningstilbudet er en viktig indikator på skolens kvalitetsoppnåelse.  
 
 
3.4.1 Informasjonsinnhenting 
• Skjema: Studentevaluering_undervisningskvalitet.pdf 
• E-postadresse: MBSrisogros@gmail.com 
 
 
3.4.2 Målkonkretisering og fakta 
Studentene skal i alle deler oppleve at skolen når opp til hva som er kommunisert i skoleplan 
og markedsføring. 
 
Skolen har bedt studentene evaluere mange utsagn som tydelig vil vise studentenes total 
opplevelse av skolen. Studentene ble også her bedt om å krysse av fra 1 til 5, der 5 uttrykte 
sterk grad av enighet i aktuelle påstand. Skolen hadde et lavere antall studenter enn vanlig 
skoleåret 2015/2016. i tillegg førte muligens nedleggelsen av avdelingen i Vennesla til at ikke 
så mange studenter svarte. Av de 27 studentene som fullførte skoleåret er det bare 14 som har 
besvart, dette er i grenseland for hva det bør lages statistikk av, men skolen er glad for at 
antallet studenter som kunne innrapporteres i mars 2017 var 59, mot bare 27 i 2016. Neste år 
forventer vi derfor et betydelig bedre utgangspunkt for denne evalueringen. 
 
• Tiden ved MBS har imøtekommet mine forventninger. 
Til spørsmål 1 fikk vi 14 svar: 1 person krysset av for 2, 2 person krysset av for 3,  2 krysset 
av for 4 og 9 krysset av for 5. Det betyr at 79 % av studentene ga 4 eller høyere. 
 
• Undervisningen har vært i samsvar med fagplanen. 
Til spørsmål 2 fikk vi 12 svar: 4 krysset av for 3, 2 krysset av for 4 og 6 krysset av for 5. Det 
betyr at 83 % av studentene ga 4 eller høyere. 
 
• Det jeg har lært tror jeg bestemt at jeg får nytte av, enten som ansatt eller som aktiv i 
frivillig arbeid. 
Til spørsmål 3 fikk vi 14 svar: Alle 14 krysset av for 5. Det betyr at 100 % av studentene ga 4 
eller høyere. 
 
• Mine erfaringer ved MBS gjør at jeg vil anbefale skolen til venner som vurderer denne type 
undervisning. 
Til spørsmål 4 fikk vi 14 svar, 1 person krysset av for 2,  3 krysset av for 4 og 10 krysset av 
for 5. Det betyr at 83 % av studentene ga 4 eller høyere. 
 
Vår målsetting er at minst 80% av svarene skal være 4 eller 5, det er dermed klart at vi 
imøtekommer vårt mål med tilfredsstillende margin. 
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Skolens “ris og ros” e-postadresse der studentene kan melde inn ting som de ønsker å gjøre 
ledelsen oppmerksom på, er ikke blitt benyttet. Tjenesten er tilgjengelig hele skoleåret og 
studentene er blitt gjort oppmerksom på muligheten. Skolens ledelse tror at en årsak til liten 
benyttelse, er at studentantallet er så lavt at skolens ledelse og lærere blir oppfattet som så 
tilgjengelig at det blir mer naturlig å ta opp ting direkte. Tilbudet om e-postadressen vil 
likevel bli videreført. 
 
 
3.4.3 Prosessering 
Kvalitetssikringsdokumentet sier at skolen skal sørge for at studentens tilbakemeldinger blir 
behandlet i lærerråd. I skolens årsrapport skal det fremgå i hvilken grad studentenes 
forventning ble imøtekommet. Dette er imøtekommet.  
 
 
3.4.4 Bruk av kunnskapen til forbedring av kvaliteten 
Utover den stadige søken etter å heve kvaliteten på skoletilbudet, gir ikke studentenes 
tilbakemeldinger grunnlag for særskilte tiltak.  
 
 
3.4.5 Konklusjon 
Skolens ledelse uttrykker glede over at studentene så tydelig uttrykker tilfredshet med 
studietilbudet. 
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3.5 Eksamensresultater og gjennomstrømming 
Dette vurderingsområdet er valgt fordi skolen mener at eksamensresultater og 
gjennomstrømming er en viktig indikator på skolens kvalitetsoppnåelse. 
 
 
3.5.1 Informasjonsinnhenting 
• Fraværsprotokoll  
• Karakterprotokoll 
 
 
3.5.2 Målkonkretisering og fakta 
• Gjennomsnittsfraværet ved skolen skal være under 10 % 
• Skolens karakterskala består av Bestått og Ikke bestått. Skolen har som mål alle studentene 
   som fullfører skoleåret skal få bestått.  
• Maksimalt 10% av studentene avslutter studiet før fullført utdanning 
 
Av de 27 studentene som skulle ha fullført skolen våren 2016 har vi følgende tall: 
• 3 personer (11%) fikk ikke bestått som sluttresultat 
• 24 personer (89%) personer fikk bestått. 
 
 
3.5.3 Prosessering 
Skolens ledelse er godt tilfreds med at antallet i prosent som bestod utdanningen våren 2016 
(89 %) var betydelig bedre enn året før (76%). Dette skyldes at skolen har vært noe strengere 
med å ta inn personer etter realkompetanse vurdering. Skolens styre gjør oppmerksom på at 
disse problemstillingene for det meste var knyttet til den nå nedlagte avdelingen i Vennesla.  
 
 
3.5.4 Bruk av kunnskapen til forbedring av kvaliteten 
Skolens ledelse legger ikke avgjørende vekt på disse tallene utover å utrykke tilfredshet med 
den forbedringen som har vært fra 2015 til 2016. 
 
 
3.5.5 Konklusjon 
Skolens ledelse skal fortsatt følge nøye med og sette inn nødvendige resurser for å hjelpe de 
som sliter med å fullføre. Styret understreker at målsetningen om at maksimalt 10% av 
studentene avslutter studiet før fullført utdanning står fast. 
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3.6 Yrkesrelevans og samfunnsnytte 
Dette vurderingsområdet er valgt fordi skolen mener at tilbakemelding fra tidligere studenter, 
nåværende arbeidsplass/engasjement, praksisveileder, ansatte og ekstern sensor gir kunnskap 
om utdanningens kvalitet og relevans med tanke på arbeids- og organisasjonsliv eller videre 
utdanning. Skolens undervisningspersonale skal ha nær kjennskap til arbeids- og 
organisasjonslivets behov. Sensorene skal gi en vurdering av skolens faglige nivå i lys av 
relevans og kvalitet. 
 
Skolens administrasjon erkjenner at det er svært krevende å få inn nok tilbakemeldinger fra 
tidligere studenter og eksterne samarbeidspartnere. 
 
Skolens styre og administrasjon er enige om at dette punktet er viktig og at det ikke er 
tilfredsstillende at det hverken i år eller i 2015 ble behandlet på en god nok måte. Styret 
pålegger administrasjonen å forberede dette temaet nøye slik at styret ved en senere anledning 
kan drøfte dette mer inngående. Styret vil sørge for dette punktet i neste årsrapport blir 
betydelig bedre analysert. 
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4 Styring og kontroll i virksomheten 
 
4.1  Skolens avdelinger    
Skolen har to avdelinger, lokalisert henholdsvis i Oslo og Kristiansand. Ved begge 
avdelingene er det en avdelingsleder og nestleder. I Oslo er det Vigdis Gjervoldstad som er 
avdelingsleder, i Kristiansand Jan Frithjof Bay Gundersen. I tillegg benyttes timelærere med 
både fast engasjement og personer som kommer og underviser i enkelte mindre omfattende 
temaer.  
 
Avdelingen i Oslo er i samme bygget som Filadelfia Bibelskole i Oslo (FBO), som både har 
en internasjonal linje og vanlig bibelskolelinje. For våre studenter gir det viktige impulser i et 
ellers lite skolemiljø. I tillegg gir det lett tilgang til meget kvalifiserte timelærere.  
 
I Kristiansand er studentflokken større enn i Oslo og er stor nok til alene å skape et aktivt og 
inspirerende studentmiljø.  
 
Skolens lokaliteter, både i Oslo og Kristiansand, er meget tilfredsstillende. 
 
 
4.2  Administrasjon    
Skolens rektor, Helge Terje Gilbrant, var først ansatt ved skolen fra 1981 til 1985 og så fra 
1992. Fram til 2006 var han på heltid, men er nå i en 50% stilling. Skolens rektor møter 
studentene og er lett tilgjengelig på telefon og e-post. Studentene orienteres om sine 
rettigheter og hvilke rutiner som skal følges i tilfelle det er noe de ønsker å klage på. 
 
Skolens rektor har som hovedansvarsområde å forsikre seg om at avdelingslederne sørger for 
gjennomføring av vedtatte planer og aktiviteter. Dernest er kontakten med departement, 
direktorat, NOKUT, DBH-fagskolestatistikk og lånekasse viktige områder. Rektor skal 
behandle klager fra studenter i henhold til vedtatte retningslinjer. Rektor er også 
økonomiansvarlig. Rektor er fast innkalt til styremøtene, dog uten stemmerett. Rektor er også 
sekretær for styret. Skolens administrasjon opplever kommunikasjonen med styret som god 
og åpen. 
 
Avdelingsledernes hovedansvarsområde er gjennomføringen av fagplanene med alt hva det 
innebærer. De har også en viktig sosial funksjon overfor studentene. Avdelingsleder skal påse 
at ikke avdelingen bruker mer penger enn vedtatt budsjett og har ansvar for å rapportere til 
rektor i henhold til vedtatte rutiner. 
 
 
4.3  Økonomi 
Skolens regnskap føres fortsatt av KNIF-regnskap (tidligere NØS). Alle dokumenter 
behandles digitalt. Rutiner for utbetalinger og økonomistyring er fullt ut tilfredsstillende.  
 
Skolens revisor er registret revisor Ole-Johan Evertsen.  
 
Skolens økonomi er tilfredsstillende og likviditeten er god.  
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4.4  Prosessering 
Skolen har minst 4 styremøter i året. Mellom møtene er det uformelle møter og samtaler 
mellom styreformann og rektor. Skolens størrelse gir enkel oversikt og nærhet. 
 
 
4.5  Konklusjon 
Skolens styre opplever at MBS har nok både faglige og økonomiske ressurser til å sikre at 
skolen drives på en måte som gir studentene et innholdsrikt og kvalitetsmessig godt år. Skolen 
driver i samsvar med lover og regler og oppfyller NOKUT sitt krav til kvalitet. 
 
Skolens styre er ikke klar over områder innenfor økonomi og administrasjon som krever 
særlige tiltak.  
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5 Årsregnskap 
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6 Revisors beretning 
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7 Skolens ledelseskommentar beretning 
 
 
Kortfattet beskrivelse av institusjonens formål 
Menighetsbibelskolen (MBS) er en fagskole som tilbyr et Årsstudium i menighets- og 
misjonsarbeid. Skolen ble dannet i 1976, da med et tre måneders bibelkurs. Fra 1981 ble vi en 
offentlig godkjent bibelskole (Regel 6a) og startet samtidig opp med vårt ettårige 
studietilbud. Sommeren 2005 fikk vi vår NOKUT godkjenning som fagskole. Skolen driver 
desentralisert, d.v.s. at vi har to avdelinger med studenter, den ene lokalisert i Oslo, den andre 
i Kristiansand. Det er meldt til NOKUT og Lånekassa at de to andre studiestedene som 
opprinnelig var godkjent, henholdsvis Vennesla og Sandefjord, ikke er i bruk og ikke 
planlegges å starte opp. 
 
MBS har til hensikt å utdanne fremtidige og nåværende ledere for arbeid i menigheter, 
organisasjoner og andre relevante stillinger i samfunnet, både i Norge og i andre land. Skolen 
har også et fokus på å utdanne mennesker til frivillighetssektoren.  
 
MBS er organisert som et AS og registrert i Brønnøysundregistrene med  
org.nr.: 988 890 022. Alle aksjer eies av Pinsemenigheten Salem, Sandefjord, som også var 
eneeier før skolen i 2004 ble etablert som aksjeselskap. 
 
 
Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige 
regnskapsstandardene med opplysning om eventuelle avvik  
Regnskapet er avlagt i samsvar med gjeldene standard og god regnskapsskikk. Skolen bruker 
både regnskapsfører og registrert revisor som ikke har noen tilknytning hverken til skolen 
eller dens eier. 
 
 
Omtale av vesentlige endringer i resultat- og balanseposter i forhold til tidligere 
årsregnskap,  
Det er ingen vesentlige endringer i resultat- og balansepostene.  
 
Skolens regnskap for 2016 viser et overskudd på kr 108.032,-. Budsjettet for 2016 var et 
nullbudsjett. Utgiftene ved skolen har hatt en sterk økning, bare lønnskostnadene har økt med 
29%. En sterk studentøkning har medført større inntekter slik at vi på tross av 33% økning av 
de totale utgiftene likevel oppnådde det aktuelle overskudd.  
 
Skolen er tilfreds med den likviditet skolen har og ser ikke behov av å styrke egenkapitalen. 
 
Omtale av vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap, 
Skolen har hatt betydelig økning av både inntekter og utgifter. Budsjettering og gode 
regnskapsrapporter har gitt skolens ledelse god oversikt slik at vi har beholdt god kontroll 
over virksomheten. 
 
 
  



 Menighetsbibelskolen Side 29 av 29 
   

 

MBS Styrets årsrapport 2016, publisert til DBH – Fagskolestatistikk 15. mai 2017 

 
 
 
Gjennomføringen av budsjettet med vekt på prioriterte oppgaver i tildelingsbrevet. 
Utviklingen i avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virksomhet skal omtales 
Skolen har så langt styret forstår ikke andre pålagte primær oppgaver en på en så god måte 
som mulig å drive skolens etter den godkjente studieplanen. Dette formålet er fullt ivaretatt. 
 
 
Gjennomførte investeringer i perioden og planlagte investeringer i senere perioder 
Skolen har ikke foretatt noen store investeringer. Som regnskapet viser eier skolen ingen 
bygninger eller kjøretøy, alt ved skolens virksomhet er knyttet til å betjene studentene på en 
best mulig måte. Vi har ingen planer om store investeringer 
 
 
Trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader: 
Skolen ble godkjent så tidlig som august 1981 og som fagskole august 2005. Vi har en god 
rutine og stor trygghet i å beregne både inntekter og utgifter. Med den likviditet som vi i dag 
har ser vi ikke noen spesielle utfordringer som vil true vår mulighet til å gi studentene et godt 
studietilbud. Skolen har nå et betydelig høyere studentantall enn hva statstilskuddet skulle 
tilsi, det er derfor fra skolens side et sterkt ønske om at skolens statstilskudd skal øke. 
Dersom det blir en virkelighet vil vi kunne starte opp tilbud ved enda et av de tidligere 
NOKUT godkjente undervisningsstedene. 
 
 
 
 
Sandefjord, 15. februar 2017   
 

 
 
 

Helge Terje Gilbrant      
Rektor og daglig leder  


