REFERAT FRA LEDERMØTE – FAKULTET FOR
UTDANNINGSVITENSKAP OG HUMANIORA
Uke: 1/2018
Tirsdag 2.01.18 kl 09.00 – 10.30 på møterom A 214 i Hagbard Line-huset
Sak 1
Vedlegg:
Forslag:
Vedtak:

Referat fra møte den 12.12.17 og innkalling

Karoline/Elaine

.

Sak 2
Elaine/Hallvor
SAK: Singapore – program
Vedlegg:
Emne
Oppsummering Det vil være møter med National Institute of Education (NIE), og med ICSEIsekretariatet, i tillegg til konferanse. Bemanning av stand fordeles oss imellom.
Forberedelser til egen konferanse 2019.
Sak 3

SAK: Rapportering til KD

Elaine/Fredrik

Vedlegg:

Tildelingsbrev 2018:
http://ansatt.uis.no/getfile.php/13402401/Ansattsider/Vedlegg/Tildelingsbrev%202018.pdf

Emne

Rapport 2017 og Planer 2018 skal sendes KD 15. mars. Behandles i styremøte
9. mars. Særlig rapportering opp mot utviklingsavtalen for fakultetet med fokus
på digitalisering og internasjonalisering.

Oppsummering Kvalitative aspekter i tillegg til kvantitative. Nb. Internasjonalisering gjelder
studenter på lærerutdanningene. Må få fram de grepene som er tatt for å få til
økning i studentmobilitet. Digitalisering: Identifisere digitalisering i studiene,
inkl. styrking av læringsutbytte for profesjonsfaglig digital kompetanse. Hvilke
typer LU? Enhetene sender noen punkter i løpet av januar om både
internasjonalisering og digitalisering
Sak 4
Vedlegg:
Emne

SAK: Professor IKT i læring

Sak 5
Vedlegg:

Eventuelt

Elaine

Drøfting med Lyse om økonomisk bistand til utvikling av digitalisering.
Åpning for 50% finansiering av professorat i IKT i læring.
Oppsummering Enighet om behov for kompetansen på fak. opp mot mastergradene våre. Bør
organisatorisk tilknyttes en enhet som gir studier, men komme flere til gode.
Bør delfinansieres av digitaliseringsmidler fra KD. Elaine tar saken videre.
Årsmøte med Lyse i januar.
Elaine, alle

Emne

Lesesenteret har søkt og fått tildelt følgende nye videreutdanningsstudier den
siste tiden (oppstart august 2018):
- Kompetanse for fremtidens barnehage: Nettstudium språkutvikling og
språklæring i barnehagen (30 stp), over ett år. 50 studenter
- KfK i Begynneropplæring, (30 stp), over ett år. 35 studenter.
- Lærerspesialist begynneropplæring, 60 stp., over to år. 35 studenter.

- Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen II, 30 stp, 35 studenter, i
samarbeid med IBU
Totalt har Lesesenteret nå ansvar for 11 videreutdanningsstudier
Ph.d. utdanningene: Doktorgradsprogrammene vurderes å slås sammen til et
fakultært ph.d.-program, med ulike spor. Bør nedsettes arbeidsgruppe ved
fakultetet for godkjenning i løpet av våren, og innen 8. august. Tas opp på
ledermøte i slutten av januar.
Oppsummering:
Sak 6
Vedlegg:
Emne

Oppsummering:

Orienteringer
- Velkommen til Kåre Andreas Folkvord, ny leder for samarbeid med
utdanningssektoren knyttet til fakultetets arbeid med Meld.St. 21 i regionen
- Status program navnefest 18. januar. Alle enheter bidrar med underholdning.
- Søknad om funksjon som UH-koordinator

