REFERAT FRA LEDERMØTE – FAKULTET FOR
UTDANNINGSVITENSKAP OG HUMANIORA
Uke: 23/2018
Tirsdag 5.06.18 kl 09.00 – 10.30 på møterom A 214 i Hagbard Line-huset
Til stede
Sak 1
Vedlegg:
Forslag:
Vedtak:

Elaine, Odd Magne, Jorunn, Kåre Andreas, Elin, Brita, Dag Jostein, Karoline
Referat fra møte den 22.05.18 og innkalling
Karoline/Elaine

Sak 2
Vedlegg
Emne
Oppsummer
ing

SAK: Styret FILIORUM - representasjon

Sak 3
Vedlegg:
Emne
Oppsummer
ing:

SAK: HMS

Sak 4
Vedlegg:
Emne

SAK: Internasjonalisering

.
Godkjent
Karoline

FiA har gitt anbefalinger til størrelse og sammensetning av styret
Karoline tar med seg innspillene fra ledermøtet, og undersøker spørsmål om habilitet,
representasjon, styreledelse, mandat og evnt. dobbeltstemme med FiA, og ser også på
mandat for styret. Saken legges fram for fakultetsstyret i oktober.
Karoline

Radon-målingene på HG-hus og tiltak
Enhetslederne informerer om status. Odd Magne lager utkast til informasjonsbrev som
deles med de andre enhetslederne som har ansatte i bygget.
Vernerunde i laboratoriene med institusjonell HMS-ansvarlig og bedriftshelsetjeneste.
Rapport oversendes fakultetsdirektør.
Undersøke ventilasjonsordninger nattestid i perioder med svært mye sol. Kan det starte en
time før?
Drøfting av sykemeldingsrapport.
Brita

Møte i ECIU-nettverket og planene videre, samt vedtak i LMU om midler til fadder/ambassadørordning for innreisende studenter
Oppsummer ECIU-nettverk for lærerutdanninger/humaniora i Stavanger i april initiert av vårt fakultet. 5
ing:
universitet deltok. Plan for samarbeid utarbeides nå av Brita, og nytt møte planlegges i
Dublin i oktober.
Fakultetet er tildelt midler fra LMU til integreringstiltak for utenlandske studenter.
Midlene skal dekke studentambassadører og sosiale tiltak. IBU har også fått midler.
Gratulerer!
Sak 5

SAK: Gjennomgang av styresakene og
fakultetsstyresakene

Elaine

Vedlegg:

UiS-styret:
http://ansatt.uis.no/raad_og_utvalg/styret/saklister_og_dokumenter/article1256583316.html
Fakultetsstyret:
http://ansatt.uis.no/getfile.php/13437372/HF/a.%20Innkalling%20til%20Fakultetsstyret%
20UH%2005.06.2018.pdf

Emne
Oppsummer Elaine minner om fakultetsstyreseminar 16. oktober der enhetslederne inviteres spesielt.
ing:
Ledergruppa vil være sentrale i å utvikle innhold til seminaret.
Sak 6
Vedlegg
Emne

SAK: Studiebarometeret
E-post fra Elaine til enhetene 23.05, inkl. notat fra UA av 13.02.18
Universitetsdirektøren vil fremme sak for styret med oversikt over resultater,
institusjonelle forbedringsområder samt oversikt over de ulike tiltak som iverksettes. I den
forbindelse vil UA be om en redegjørelse fra fakultetene. Vi tar en kort gjennomgang av
status i møtet.
Oppsummer Forslag om å knytte utlysning av midler til studentaktive læringsmidler til tilbakemelding
ing
og styrking av mottak første studieår
Sak 5
Eventuelt
Vedlegg
Emne
Oppsummer
ing
Sak 6
Vedlegg:
Emne
Oppsummer
ing:

Orienteringer
- Status sak om praksisavtaler

