REFERAT FRA LEDERMØTE – FAKULTET FOR
UTDANNINGSVITENSKAP OG HUMANIORA
Uke: 21/2018
Tirsdag 22.05.18 kl 09.00 – 10.30 på møterom A 214 i Hagbard Line-huset
Sak 1
Vedlegg:
Forslag:
Vedtak:

Referat fra møte den 17.04.18 og innkalling

Sak 2
Vedlegg
Emne
Oppsummering

SAK: Tertialregnskap

Karoline/Elaine

.
Synnøva

Kort orientering om hovedlinjene i rekneskap per 1. tertial
Tertialregnskapet er i store trekk i tråd med budsjett, men ligger litt over på de fleste
hovedposter.
Færre stipendiatstillinger til refordeling enn antatt i forrige ledermøte.

Sak 3
Vedlegg:
Emne

Oppsummering:

SAK: Nybygget på Hulda Garborg.
Kontorfordeling HG

Karoline

Orientering om hvor bygget er i byggeprosessen, prognose for innflytting. Forslag fra
kontorsjefene om kontorfordeling til drøfting og vedtak. Påbygget til HG-hus gir 26
nye cellekontorer i 2. etg., samt et stort og godt pauserom. IKS har stort behov for
nytt pauserom, og har også et stort ønske om å flytte grupper av sine ansatte til HG.
NSLA ønsker fortrinnsvis å utvide vertikalt, ved å ta i bruk kontorene i etasjen under
som IKS per i dag disponerer. IBU ønsker å samle sine ansatte på HL-hus. IGIS vil også
synes det er en fordel å samle sine ansatte mest mulig, men er bekymret for det
fysiske arbeidsmiljøet i deler av HG-hus.
Kontorsjefene bes lage forslag til konkret kontorfordeling. Geografisk nærhet blir
bærende prinsipp, men HMS må tas høyde for. Saken skal opp i lokalt
hovedavtaleutvalg. Karoline plan for arealutnyttelse med utbedringsforslag. med Roar
Inge.
Forslag fra interiørarkitekt

Sak 4
Vedlegg:
Emne

SAK: Nytt medlem til klagenemnda

Karoline

Oppsummering:

Eva Jakobsson skal ut i forskerpermisjon studieåret 2018/2019, vi har derfor behov
for en vikar for neste studieår for vitenskapelig representant i klagenemnda.
Ledergruppa forventer at vara trer inn som fast

Sak 5

SAK: DEKOM – hvor står vi?

Vedlegg:

Kåre Andreas, berørte
enhetsledere

Emne

Enhetslederne som har deltatt i drøfting av arbeidet med Rogaland Midt
orienterer om hvor de står og evt problemstillinger som reiser seg.
Ønsket om å koble til seg personer med digital kompetanse i Sør Rogaland +
arbeidet med styrking av forskning og praksis på dette feltet på UHfak.
Uken til Andy og Dennis og seminaret den 30 mai.
Oppsummering: Organisering for barnehage er nå på plass. Avtale med Fylkesmannen 7. juni
om videregående. 25. mai frist for tilbakemelding på deltakende personer fra
IGIS, Lesesenteret og NSLA i samarbeid med region-Midt. Det vil komme en
innkalling for partnerskapsmøte 21. juni. Behov for oversikt over
ressurspersoner på digitalisering. Merk også dato 29. august – workshop i
samarbeid med FiA om digitaliseirng i H2020.
I region-Sør er vi med inn i lærernde nettverk.
Sak 6
Vedlegg
Emne

SAK: Konsekvenser av eventuell streik

Sak 5
Vedlegg
Emne
Oppsummering

Eventuelt

Sak 6
Vedlegg:
Emne

Orienteringer

Elaine, Karoline

Unio har varslet at de vil ta ut ansatte ved UiS til streik, om det blir streik.
Listen over ansatte som er varslet tatt ut i streik inneholder både vitenskapelig
ansatte og teknisk/administrative. Vi må innen kl. 13:00 tirsdag vurdere om
uttaket er problematisk ved våre enheter. Meklingsfristen er 23. mai ved
midnatt.
Oppsummering Ingen uttak vil true liv og helse, men muntlig eksamen ved IBU og Lesesenteret
vil bli berørt. Gjerne også sensur på andre enheter. Karoline kontakter
utdanningsavdelingen mht konsekvenser/informasjon
Videre vil disputas 25. mai bli berørt. Karoline undersøker mulige
konsekvenser. Ansettelsessaker

Oppsummering:

FILIORUM – Hva skjer nå? – Sak til neste ledermøte

- Status sak om praksisavtaler
Vi har mottatt klage på vedtaket fra KFF.
- Status for Ph.d.-programmet
- Utlysning av ny faglig koordinator for ph.d.-programmene

