REFERAT FRA LEDERMØTE – FAKULTET FOR
UTDANNINGSVITENSKAP OG HUMANIORA
Uke: 16/2018
Tirsdag 17.04.18 kl 09.00 – 10.30 på møterom A 214 i Hagbard Line-huset
Til stede

Elaine, Synnøva (til sak 1 og 2), Åse Kari, Jorunn, Odd Magne, Karoline, Kåre Andreas,
Rudy, Elin, Dag Jostein, Brita

Sak 1
Vedlegg:
Forslag:
Vedtak:

Referat fra møte den 13.03.18 og innkalling Karoline/Elaine

Sak 2

SAK: Budsjettinnspill 2018

Vedlegg
Emne
Vedtak

Utkast til budsjettinnspill, sendt på e-post fra Elaine 15.04
Budsjettinnspill for 2019 skal sendes innen 17. april.
Strategi 2020, og de tilhørende tverrgående gjennomgripende satsningsområdene i
denne, samt de nylig utarbeidede fakultetsvise strategiene for perioden vil danne det
viktigste grunnlaget for styrets budsjettprioriteringer i 2019 og 2020. Fakultetet ønsker
å spille inn følgende områder til budsjett 2019: (i prioritert rekkefølge)
Underskuddsgaranti for ICSEI, Universitetsbarnehage/skole, spesialrom,
forskningsterminer, professor II-stillinger og gratisprinsippet. Innspill knyttet til EUsøknad utgår da det likevel ikke vil bli sendt inn søknad fra oss i år. Innspill fra NSLA
vurderes som interessant, men prematurt til denne prosessen.

.
Elaine, Synnøva, Karoline

Sak 3
SAK: Orientering om regnskap per mars
Vedlegg
Emne
Oppsummering Resultatet viser et merforbruk noe under budsjettert merforbruk (hovedsakelig knyttet
til lønn) i administrasjon, IKS og IGIS
Sak 4
Vedlegg:
Emne

SAK: Orientering om utvikling av den
administrative ledergruppa

Karoline

Orientering og innspill til videre prosess. Med utgangspunkt i ny organisasjon for
administrasjonen, var kontorsjefene og fakultetsdirektør på et todagers seminar med
Mobilize i mars om strategisk utvikling av den administrative ledergruppa.
Oppsummering: Ledergruppa gir arbeidet full støtte, og vil diskutere videre gode samhandlingsarenaer
for kontorsjefer og ledergruppa.
Sak 5
Vedlegg:
Emne

SAK: Praksisavtaler

Elin

Fakultetet ønsker en felles prinsipiell holdning knyttet til samarbeid med private
praksisskoler om obligatorisk undervisning.

Oppsummering: UiS legger til grunn at ingen av våre praksisskoler kan ha et verdigrunnlag som åpner
for at ansatte kan diskrimineres på grunn av religion eller livssyn eller seksuell
orientering og samlivsform.
Dette utelukker ikke praksis på egen arbeidsplass ved skoler som ikke er
samarbeidsskoler.
Sak 6
Vedlegg
Emne

Oppsummering
Sak 7
Vedlegg:
Emne

Oppsummering:

Eventuelt
Påminnelser:
- Enhetene bes om å komme med innspill på navn til adhoc-utvalg for prosjekt 2019
- Enhetene bes om å komme med innspill på navn til skikkethetsnemnda så snart som
mulig
Orienteringer
- Ansettelser
Fra 1.1.19 Ny instituttleder IGIS. Søknadsfrist utløpt
Fra 1.8.19 Kjersti Lundetræ begynner som senterleder på Lesesenteret
- DEKOM samling for region midt. Søknadsfrist for skolene i april.

