REFERAT FRA LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET
Uke: 2/2015
Tirsdag 6. januar 2015 kl 09.00 – 10.30 på møterom A 214 i Hagbard Lines-huset
Til stede: Elaine Munthe, Jorunn Melberg, Alexandre Dessingue, Odd Folke Topland, Rudy
Garred, Elin Thuen, Odd Magne Bakke, Åse Kari Hansen Wagner og Unni Vere Midthassel
Fraværende: Dag Jostein Nordaker,
Andre: Aslaug Lunde
Sak 1
Vedlegg:
Forslag:
Vedtak:

Referat fra forrige møte den 16.12.2014

Sak 2
Vedlegg:
Emne/kort
beskrivelse
Oppsummering:

Studietur til Dublin

Sak 3
Vedlegg:
Emne/kort
beskrivelse

Fakultetets nettsider

Oppsummering:

Sak 4
Vedlegg:

Saksansvarlig: Odd Folke Topland

Referat fra 16.desember 2014 er sendt ledergruppen tidligere.

Referatet godkjennes
Godkjent
Saksansvarlig: Alle

Det er planlagt studietur for ledergruppen til Dublin 5. og 6. februar med
mulighet også for å besøke Limerick.
- Studieturen legges til Dublin denne gangen med to dager program. Besøk
til Limerick er ikke aktuelt i denne omgang.
- Fakultetsdirektøren sender ut info om aktuelle flytider og ordner med
hotell.
Saksansvarlig: Alle

Fakultetets nettsider er viktige for oss. Når vi nå har kommunikasjonsmedarbeider på plass, vil vi forbedre sidene.
Vi ønsker tilbakemelding fra enhetslederne om hvordan de opplever layout og
innhold (spesielt innhold!)
- Det er viktig at nettsidene fungerer optimalt til enhver tid, og i
særdeleshet i perioden frem til søknadsfristen 15. april. Det er aktuelt å
legge ut gode video-snutter. Kommunikasjonsrådgiver kan ordne dette.
Innspill gis til henne.
- Det må kontinuerlig vurderes om nettsidene presenterer fakultetet,
studiene og forskningen på en best mulig måten. Alle lærerutdanningene
må komme klart frem. Masterprogrammene på IKS må komme klarere
frem enn i dag. Gi innspill til kommunikasjonsrådgiver.
- Programområdene innen forskning må komme klarere frem. Enkelte
studentarbeider kan vurderes lagt ut.
- Det arbeides kontinuerlig for å få våre utdanninger høyt opp på
søkemotorene på nettet.
Orienteringssaker

Saksansvarlig: Flere

Emne/kort
beskrivelse

Sak 5
Vedlegg:
Emne/kort
beskrivelse

1. Info-saker (Dekan og fakultetsdirektør)
- Påminnelse om medarbeiderundersøkelsen
- Møtet med Stord 20. januar (evt ny dato.)
- HUM-konferansen 3. februar.
- Fusjonssaken
2. Forskningssaker (Prodekan for forskning)
3. Fag- og studiesaker (Prodekan for utdanning)
4. Personalsaker (Fakultetsdirektør)
5. Økonomisaker (Fakultetsdirektør)
Saksansvarlig: Alle
Eventuelt
Lesesenteret tok opp sak om Kvalitetsutvalget. Saken følges opp med
gjennomgang av grunnlaget for utvalgets funksjon og arbeidsmåte, samt en
vurdering av sentrenes plass i utvalget arbeid.

Tirsdag 27. januar 2015 legges ledermøtet til Lesesenteret i OD-bygget. Møtet begynner kl
09.00 med omvisning i de nye lokalene.

