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Virksomhet
NLA Høgskolen AS er et ideelt aksjeselskap med ikke-kommersielt formål. Selskapets virksomhet
er å drive akkreditert høgskole i samsvar med universitets- og høgskoleloven, med lokalisering
flere steder i landet (Vedtektene § 3).
NLA Høgskolen tilbyr utdanning for kvalifiserte søkere uansett livssyn. Høgskolen arbeider med
undervisning, veiledning, forskning, formidling og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, i overensstemmelse med anerkjente vitenskapelige, kunstfaglige, pedagogiske og etiske prinsipper. Oppdraget er begrunnet og forankret i den kristne og humanistiske tradisjonen som høgskolen står i. NLA
Høgskolen skal fremme og verne akademisk frihet. Disse oppgavene og pliktene påligger institusjonen
etter gjeldende norsk lov, som også gir institusjoner rett til å utforme sitt eget faglige og verdimessige
grunnlag.
Med dette som utgangspunkt representerer NLA Høgskolen et verdi- og livssynsmessig alternativ i
høgskolesektoren.

Basis
NLA Høgskolen bygger på den kristne tro slik den er uttrykt i Bibelen og den evangelisk-lutherske
bekjennelse (Vedtektene § 5).1
Det er sentralt i vårt grunnlag at alle mennesker er gitt en særegen verdi, uttrykt i troen på at
mennesket er skapt i Guds bilde, og derfor ukrenkelig. I Jesu forkynnelse omtales alle mennesker
som vår neste. Det inspirerer til et sterkt engasjement for svake, undertrykte og utstøtte. Fordi alle
mennesker har samme verdi, skal de også møtes med kjærlighet og respekt, med krav på livsvern
fra unnfangelse til naturlig død, og omsorg i alle faser av livet.
Dette forplikter til høy bevissthet om yrkes- og forskningsetikk, og en yrkespraksis som kommer vår
neste til gode. Vi utfordres til å være gode forbilder og fremme alt som er sant og godt. Derfor tilbyr
vi studier kjennetegnet av danning og kvalifisering til tjeneste, under mottoet «- fordi noen trenger
deg».
Kristen tro bekjenner at Bibelen er gitt oss av Gud og formidler Guds åpenbarte ord til mennesker til
alle tider. I den evangelisk-lutherske tradisjonen NLA Høgskolen står i, regnes Bibelen som bindende
norm for kristen tro, lære og liv.

1

Her forstått som de tre oldkirkelige trosbekjennelser, Confessio Augustana og Luthers lille katekisme. Disse bekjennelsesskriftene er felles for Den

norske kirke og Den Evangeliske-Lutherske Frikirke.
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Et sentralt nøkkelord i kristen etikk er at mennesket er satt til å forvalte. Det er vi kalt til å realisere på
det globale, så vel som på det lokale og individuelle plan. Dette innebærer f.eks. at forvalteransvaret
gir føringer i møte med samtidens klimautfordringer og i spørsmålet om en rettferdig fordeling og
bærekraftig og kreativ forvaltning av jordens ressurser.
I lys av forvalteransvaret er også familiens situasjon og barns og unges oppvekstkår et samfunnsanliggende. NLA vil holde fram foreldrenes ansvar for, og rett og plikt til, å oppdra sine barn og gi
dem omsorg. Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått
som bærende norm i samlivsetikken. På det individuelle plan vil verdier som forpliktelse, trofasthet,
respekt, tilgivelse og tillit stå sentralt i alle menneskelige relasjoner. I yrkesetikken har det til følge at
vi er tjenere for, aldri herrer over, andre mennesker.
Ifølge kristen tro er vi feilende mennesker som trenger nåde, tilgivelse og muligheten for en ny start.
Dette ønsker vi å praktisere i et levende gudstjeneste-, andakts- og bønneliv ved høgskolen.

Formål
Ut fra en kristen forståelse av natur, menneske, kultur og samfunn har NLA Høgskolen som
formål å fremme danning, dyktiggjøre mennesker til tjeneste i hjem, arbeid og fritid, og bidra
kritisk og konstruktivt til å møte lokale, nasjonale og globale utfordringer.
NLA Høgskolen har forskning, utviklingsarbeid, undervisning, veiledning og formidling som sine
viktigste oppgaver og vil legge til rette for et godt faglig, sosialt og kristent miljø for studenter og
ansatte, med respekt for den enkeltes livssyn. NLA Høgskolen vil gi hjelp til livs- og kulturtolkning,
vie grunnlagsspørsmål stor oppmerksomhet, studere sentrale prosesser og bærende institusjoner og strukturer i kultur og samfunn, og støtte flerfaglige tilnærminger. NLA Høgskolen vil bidra til
danning av etisk bevissthet og fremme grunnleggende kristne holdninger og verdier (Vedtektene
§ 6).
Ansatte ved NLA Høgskolen vil på dette grunnlaget arbeide i et fellesskap hvor de i konstruktivt
samvirke realiserer høgskolens formål, i lojalitet mot høgskolens grunnlag.
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«Ut fra en kristen forståelse av natur,
menneske, kultur og samfunn har NLA
Høgskolen som formål å fremme
danning, dyktiggjøre mennesker til
tjeneste i hjem, arbeid og fritid, og bidra
kritisk og konstruktivt til å møte lokale,
nasjonale og globale utfordringe»

