REFERAT FRA LEDERMØTE – FAKULTET FOR
UTDANNINGSVITENSKAP OG HUMANIORA
Uke: 34/2018
Tirsdag 21.08.18 kl 09.00 – 10.30 på møterom A 214 i Hagbard Line-huset
Til stede

Elaine, Odd Magne, Kjersti, Dag Jostein, Elin, Brita, Kåre Andreas, Rudy, Jorunn og Karoline

Sak 1
Vedlegg:
Forslag:
Vedtak:

Referat fra møte den 12.06 og innkalling
.

Sak 2
SAK: Velkommen til Kjersti!
Vedlegg
Emne
Oppsummering Ny leder på Lesesenteret er på plass fra
Sak 3

Karoline/Elaine

Elaine

SAK: Gjennomgang av opptak og oppstart ved Alle
instituttene

Vedlegg:
Emne
Erfaringer med årets sentralisert opptak og studiestart ved instituttene
Oppsummering: IBU: P.t. 159 heltid. 72 deltid. 12 MA. Oppstartsuka har vært veldig vellykket med et godt
program. Høyere prosentvis deltakelse i fadderuka enn tidligere. Ringeprosjekt gjennomført for
første gang med stor suksess. Fortsatt utfordring med det store 3. årskullet, i år er veiledning på
BA-oppgave utfordringen.
IGIS: Studiekoordinatorene har gjort en formidabel jobb! Totalt ca. 400 nye studenter: 190
studenter på GLU. Overbooking har ført til romutfordringer. Idrett ca. 80 studenter. MA ca 100
studenter. Vellykket oppstartsuke med godt gjennomprøvd program.
IKS: Totalt ml 650-700 nye studenter: 280 studenter på PPU (skal ha noe felles undervisning med
80 lektorstudenter. Dette medfører romproblematikk). 90 studenter på lektorprogrammet. Godt
opptak også på årsstudiene. Stort opptak på historiedidaktikk, men noe under måltallene på
lesevitenskap. Et godt, tradisjonelt opplegg rundt oppstartsuka. Vellykket forskningscabaret.
Felles for alle tre institutt er at de skal jobbe med å få i gang studieprogramlederfunksjonen og
universitetsskolene. IBU vil ha stort fokus på oppfølging etter piloten for BA-programmet. IGIS vil
ha fokus på innføring av 5-årig GLU og IKS et særlig fokus på fagfornyelsen, og revisjon av Norint,
samt praksis.
NSLA: 2 nye utdanninger: Videreutdanning for rektorer og kurs for 72 vgs.-lærere i Rogaland.
Også her romkapasitetutfordringer. Stort trykk på eksterne henvendelser. 10
kompetanseutviklingspakker for DEKOM. Ny organisering til UiS-styret til september eller
oktober.
Lesesenteret: Oppstart MA Lærerspesialist 17 studenter. Nytt nettbasert videreutdanningstilbud
for barnehagelærere. Stor pågang fra DEKOM.
Sak 4

SAK: HG – flytting

Karoline/Elaine

Vedlegg:
Emne

Diskusjon om interne prosesser ved enhetene. Forslag til organisering som kan sendes på høring.

Oppsummering: Karoline/Elaine vil sende ut et notat med forslag til kontorfordeling med risikovurdering. Endelig
vedtak fattes innen 1. oktober.

Sak 5
SAK: HMS, inkludert mottak av nyansatte
Alle
Vedlegg:
Emne
Oppsummering: IKS har mottatt 10 nyansatte. IGIS har mottatt ca. 20 nyansatte. God rutine for mottak fungerer
godt.
Oppstartsliste fra HR fungerer, men det kan være behov for noe tilpasning til den enkelte enhet.
Kontorsituasjonen har for noen vært litt utfordrende.
Sak 6
Vedlegg
Emne

Oppsummering
Sak 6
Vedlegg
Emne

SAK: Høringer
Elaine
1) Høringsnotat karriereutvikling, 2) rapport fra arbeidsgruppe. 3) utkast til høringssvar fra
Elaine, 4) høring ny stillingsstruktur
Høring om karriereutvikling (17/05962-4). Frist 28. september.
Høring ny stillingsstruktur (18/03635-3). Frist 15. september
18/05170-1 - Høringsnotat - Retningslinjer for behandling av forskningsetiske saker ved UiS –
frist 22. august
Eventuelt
Betaling ICSEI

Oppsummering
Sak 7
Vedlegg:
Emne
Oppsummering:

Orienteringer
1) Workshop – digitalisering
2) Bemanningsplanarbeid

