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Foto: Opplysningskontoret for blomster og planter

Julebord = nyttårsbord 
Årets julebord er utsatt til over nyttår – da håper vi å kunne samle oss som vi pleier til 
god mat og drikke i godt lag!
Dere ønskes alle en fredfylt og god jul og velkommen igjen til et spennende og innholds-
rikt arbeidsår i 2017!
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Workshop : Himmelske vev
Justin Kroesen og Hana Lukešová organiserte en workshop Himmelske vev i 29.november. Emnet berørte 
tilstedeværelsen av tekstiler i middelalderkirkene. Det ble diskutert både tekniske og konseptuelle as-
pekter som for eksempel vevde og bemalte tekstiler, broderier, materialer, bevaring og kopilaging, rituell 
bruk, teologiske betydninger etc.
Workshopå-en begynte med en hyggelig innledning av direktøren. Det var Justin, Hana og tre eksterne 
som holdte foredrag: Ingrid Lunnan Nødseth, Anne Marta Hoff og Else Marie Sandal.
Tekstilkunstneren Åse Eriksen demonstrerte kopilaging av middelalder stoff fra messehagelen fra Røldal. 
Hun viste også spinning av gyllen tråd og forklarte ulike metoder som ble brukt til å lagre og gjenta et 
mønster når det ble vevd.
Det kom folk fra mange forskjellige faggrupper. Det var kunst-historikere, arkeologer, konservatorer, 
lærere, kunstnere, arkitekter og ikke minst teologer som hadde en fruktbar diskusjon til slutten av dagen.
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NYHETER
Workshop : Nye naturhistoriske utstillinger
I forbindelse med det store arbeidet som er i gang for å lage nye utstillinger på museet, ble det avholdt 
workshop den 2-3.november.
Det var både faglig nyttig og sosialt å få samlet så mange gode kollegaer i lunsjrommet på realfagsbygget 
til diskusjoner om skjelettmontering, taksidermi, modellering og 3D-teknikk. 
Som et av bildene viser var presentasjonene interessante for flere enn oss på museet. 
Våre danske kollegaer hilser alle og takker for kjempefint oppmøte og engasjement!
(Foto: Christina Holmefjord)
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Nytt Herbarium 
Det bygges nå nytt herbarium I realfagsbygget i det som tidligere ble omtalt som store kurssal. I tillegg blir 
det tatt to mindre rom til dette formålet. Det er deler av herbariet som nå flyttes fra underetasjen, hvor det i 
stedet kommer læringssenter for studenter i forbindelse med flytting av realfagsbiblioteket fra Autogården til 
arealet som  i dag er lesesal (Hangaren).

Magasinklima
Avfukter installert i RF magasin fryserom og kjøl. Vi håper at tidligere problem med mugg ikke dukker opp 
igjen.  

Nytt prosjekt  
Ved avdeling for natur er det inngått et nytt kartleggingsprosjekt med Artsdatabanken, NKr 3.320.000. Dette 
går over tre år og fokuserer på jordbunnsfauna, med vekt på midd, i norsk edelløvskog. Prosjektet ledes av 
Anna Seniczak (fra mars 2017), i samarbeid med andre ansatte ved entomologisamlingen. I 2017 vil det være 
fire kartleggingsprosjekter ved avdelingen som løper samtidig.

Julelunsj for Natur 
5. desember blir det arrangert en lunsjsamling på Milde for ansatte ved avdeling Natur. Det blir buss frem og 
tilbake, et enkelt program, med litt å bite i.

Ny direktør for stiftelsen Det Norske Arboret på Milde
Den 1. oktober tok Professor John-Arvid Grytnes over som direktør for stiftelsen Det Norsk Arboret ved 
seksjon for Universitetshagene. Han tok over dette vervet fra Per Harald Salvesen.
John-Arvid jobber til daglig på BIO ved UiB. Han har bakgrunn som planteøkolog og hans forskning dreier 
seg for tiden spesielt om effekter av klimaendringer på planters utbredelse.  Tidligere har han jobbet mye med 
problemstillinger rundt biologisk mangfold i kulturlandskapet og i fjellet. 
På Milde ser John-Arvid for seg store muligheter innen både undervisning, forskning og formidling. I første 
omgang vil han satse på å utvikle mobil-apper til bruk i undervisning. 
John-Arvid er ikke ukjent med Arboretet fra før av. Han leder et stort feltkurs (BIO 102) som hvert år er på 
Milde en uke i juni. Kurset har hele 100 studenter og har fokus på artskunnskap for både planter og dyr.

Ernst Jakob Lennart von Post (født 16. juni 1884, død 11. 
januar 1951) var en svensk geolog og naturviter.

Han var professor i geologi ved Stockholms Högskola fra 
1929. I mange år ledet han den vitenskapelige gransknin-
gen av svenske myrer, og er mest kjent for utviklingen av 
pollenanalyse som vitenskapelig metode.
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Lennart von Post 
og pollenanalysen – 100-års markeringer
 
Det er i år 100 år siden «Det 16. Skandinaviske Naturforskermøte i Christiania» hvor den svenske geologen 
Lennart von Post presenterte det første pollendiagrammet i foredraget «Skogsträdpollen i sydsvenska tor-
vmosselagerföljder» og dermed lanserte pollenanalysen som en kvartærstratigrafisk og vegetasjonshistorisk 
metode. Dette ble markert med en konferanse i Stockholm 24.–25. november, der både historien, dagens 
forskning og fremtidens utfordringer ble presentert og diskutert. Konferansen hadde nærmere 200 deltakere. 
Fra UM deltok Lene S. Halvorsen og Kari Hjelle. 
 
Ved UiB ble jubileet markert med et seminar i Bergen i juni, arrangert av forskergruppene FLOM (UM) og 
EECRG (BIO), støttet av Avdeling for naturhistorie. Etter en dag med foredrag reiste vi på ekskursjon til Aus-
tevoll – i fotsporene etter kvartærgeologene som for 100 år siden tok tog fra Oslo til Bergen og deretter reiste 
med båt sørover til Turøy, Møkster og Ånuglo. 

NYHETER
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Deltakerne på Lennart von Post-seminaret i Bergen i juni 2016, f.v.: Helge Høeg, Ingvild K. Mehl, Aage 
Paus, Daniel Fredh, John-Inge Svendsen, Anette Overland, Jan Mangerud, Ingeborg Helvik, Lene S. Hal-
vorsen, Randi Danielsen, Anne Bjune, Knut Krzywinski, Kari Hjelle, Mons Kvamme, Anne Birgitte Nielsen 
(invitert), Rolf Sørensen, Mari Kuoppamaa (invitert), Halvard Ramfjord, Jan Berge
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Lansering av nye grind.no
Onsdag 7. juni lanseres grind.no i Universitetsaulaen. Kulturhistorisk og Naturhistorisk vegbok, i tillegg 
til boka om Folgefonna er mesterstykker i popularisering og som gjør at Hordaland har kunnskapskatt 
som er uten sidestykke i Norge. Den nye versjonen av grind.no gjør alt dette stoffet nå blir digitalt tilg-
jengelig over alt. Du kan nå ta med deg grind.no ut i landskapet med mobilen, nettbrettet eller pc’ en, og 
hente fram historiene som natur- og kulturlandskapet skjuler.
Tilsetting av web redaktør ved UM er i full gang- der halve stillingen skal være drift av grind.no. William 
Helland-Hansen er redaktør av grind.no og har med seg en redaksjonsgruppe med  Jostein Bakke, Nils 
Georg Brekke, Svein Nord  og Jo Høyer.
Les mer om program for lanseringen  7. desember:
http://www.uib.no/universitetsmuseet/102877/lansering-av-grindno

Årboken for UM 2016 på vei
Årets utgave av årboken er i trykken og vil etter alle solemerker være ferdig rett før jul – distribuert til 
alle ansatte. Årets hovedtema er HAVET belyst av en rekke artikler fra kultur- og natur og med forfattere 
både innenfor og utenfor museet.  Temaredaksjonen i år har bestått av Nils Anfinset, Morten Ramstad, 
Endre Willassen og Øyvind Fiksen ( fra Inst. for biologi) og med Jo Høyer som redaktør.  Årbokens 
andre inneholder i tillegg en del artikler utenom hovedtemaet , om blant annet Hamsun, utstillinger, 
eksperimentell arkeologi og bergenske hager.  
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STILLINGER
Ny tilsetting 
Stefan Reimann er ansatt som gartner ved seksjon for Arboret og botaniske hager; 
Deidre Kennedy er ansatt i årsvikariat ved samme seksjon; 
Morten Stokkan er ansatt i 6 mnd som avdelingsingeniør i seksjon for taksonomi og evolusjon; 
Luis Felipe Hernandez er ansatt i 18 mnd som avdelingsingeniør på prosjektet HYPNO (PI Aino Hosia); 
Ari Puolakoski er ansatt som taxidermist på museumsprosjektet fra 1. januar; 
Inge Bø er ansatt via Manpower som økonomikonsulent frem til 31 mars i påvente av annen tilsetting i vika-
riat; 
Sigrid Mugu er ansatt som avdelingsingeniør i fem måneder på artskartprosjekter fra Artsdatabanken og 
Gbif, fra 10 januar. 
En rekke timeansatte utfører registreringsarbeid finansiert via Artsdatabanken og restmidler. 

* Maria Lima er midlertidig tilsatt som avdelingsingeniør ved Avd. for naturhistorie, Seksjon for Arboretet og 
De botaniske hager.

Utlyst:
* Rådgiver/webredaktør ved Formidlingsavdelingen – er under behandling.
* Stipendiat i middelalderens kirkekunst ved Avd. for kulturhistorie – er under behandling.
* Gartner i Muséhagen (vikariat) ved Avd. for naturhistorie, Seksjon for Arboretet og De botaniske hager – er 
under behandling.
* Førsteamanuensis i entomologi ved Avd. for naturhistorie – er under behandling.
* Stipendiat i paleozoologi/osteologi ved Avd. for naturhistorie – er under behandling.
* Prosjektadministrator (førstekonsulent, midlertidig) på «Utstillingsprosjektet» ved Sentraladministrasjonen 
– er under behandling.
* Avdelingsingeniør, midlertidig ved Avd. for naturhistorie – er under behandling.
* Seniorkonsulent (arkeologi) ved Avd. for kulturhistorie, Fornminneseksjonen – søknadsfrist 05.12.2016.
* Driftsleder (feltleder arkeologi) ved Avd. for kulturhistorie, Fornminneseksjonen – søknadsfrist 12.12.2016.
* Arkeologisk konservator (overingeniør) ved Avd. for kulturhistorie, Konserveringsseksjonen – søknadsfrist 
06.12.2016.
* Overgartner (overingeniør) ved Avd. for naturhistorie, Seksjon for Arboretet og De botaniske hager - 
søknadsfrist 30.12.2016.
* Førstekonsulent (økonomi, vikariat) ved Avd. for naturhistorie – ny søknadsfrist blir satt ved ekstern ut-
lysning.

Blir utlyst om kort tid:
* Driftsleder (feltleder, arkeologi, st. A), midlertidig, ved Avd. for kulturhistorie, Fornminneseksjonen.
* Driftsleder (feltleder, arkeologi, st. B), midlertidig, ved Avd. for kulturhistorie, Fornminneseksjonen.
* Driftsleder (feltleder, arkeologi, st. C), midlertidig, ved Avd. for kulturhistorie, Fornminneseksjonen.
* Driftsleder (feltleder, arkeologi GIS, st. D), midlertidig, ved Avd. for kulturhistorie, Fornminneseksjonen.
* Driftsleder (feltleder formidling), midlertidig, ved Avd. for kulturhistorie, Fornminneseksjonen.
* Seniorkonsulent (prosjektassistent, arkeologi, midlertidig, ved Avd. for kulturhistorie, Fornminneseksjo-
nen.
* Seniorkonsulent (arkeologi, vikariat) ved Avd. for kulturhistorie, Fornminneseksjonen.
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MØTER, ARRANGEMENT

Aktivitetsprogram for 2017
På formidlingsavdelingen er vi i gang med å planlegge publikumsarrangement for 2017. Vi lager ulike 
arrangement for store og små på Historisk museum og vi kommer til å fortsette med Vin og Viten i Café 
Christie.
Vi vil gjerne ha innspill til tema for våre arrangement, så har du et godt tema eller en god idé, kontakt oss!
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Vestnorsk naturfotodag ble en suksess !
I samarbeid med Biofoto Hardaland arrangerte Universitetsmuseet lørdag 26. november, Vest-
norsk Naturfotodag i Universitetsaulaen. "Vanvittig bra bilder", "kjempebra", «takk for en inspir-
erende dag» "kommer det en oppfølger?" var kommentarer og spørsmål som gikk igjen under og 
etter arrangementet. En fullsatt sal av natur- og fotointeresserte fulgte med da førsteamanuensis 
Terje Lislevand ønsket velkommen og orienterte om historien til Naturhistorisk museum og om 
arbeidet med de nye utstillingene. Deretter var det foredrag ved noen av Norges fremste naturfo-
tografer;  Liv-Randi Lind, Orsolya Haarberg, Arne K. Mala og Ole Jørgen Liodden . I forkant av 
foredragene deltok 25-30 personer på fotosession i Muséhagen. Til sammen var ca. 200 personer 
innom arrangementet i løpet av dagen, og dette var mye mer enn forventet.  På forhånd var det 
vanskelig å vite hvordan dette nye arrangementet ville bli mottatt, men den positive responsen 
inspirerer til en fortsettelse. For Universitetsmuseet er dette et ledd i arbeidet med langsiktig pub-
likumsutvikling, relasjonsbygging og utprøving av nye formidlingskonsepter.
For nærmere opplysninger,  prosjektansvarlig : Knut Olav Aslaksen , Mob. 99521562

MØTER, ARRANGEMENT

INTERN INFORMASJON FRA UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN
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MØTER, ARRANGEMENT

Desember på Milde
Nå i adventstiden har vi disse arrangementene o.l. på Milde: 

Juleutstilling 
Juleutstillingen «Julens botanikk» 27. november – 21. desember:
http://www.uib.no/arboretet/99531/julens-botanikk

Juleverksted 
Juleverksted der man kan lage sin egen julekrans. Veksthuset i Arboretet, søndag 4. desember. Kombiner 
gjerne med et besøk i juleutstillingen.
http://www.uib.no/arboretet/99532/juleverksted

Lyktevandring 
Lyktevandring i Japanhagen, torsdag 8. desember.
http://www.uib.no/arboretet/102200/lyktevandring-i-japanhagen-2016

De kjører adventskalender på evertebratavdelingens engelske blogg, hvor de hver dag frem til jul kommer til 
å ha en ny post knyttet til det de arbeider med. De lover varierte tema - første post handler om en beboer på 
Nordpolen :) Hele kalenderen blir å finne her: 

http://invertebrate.b.uib.no/category/2016-december-calendar/

Julekalender 
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Fremdriftsplan for utstillingsprosjektet 
Prosjektgruppen for Utstillingsprosjektet arbeider nå med en overordnet fremdriftsplan for prosjektet. Det vil 
ha tre hovedfaser: 

 
Innholdsutvikling og design (2017)       Bestillinger og produksjon (2018)      Åpning (2019)

 
Det arbeides kontinuerlig med å skaffe midler til prosjektet. Det mangler noe på fullfinansiering fortsatt. Det 
er derfor viktig at vi nå legger planer på en slik måte at vi kan få det best mulige resultatenten både dersom 
vi lykkes fullt ut med å skaffe finansiering og dersom vi må redusere noe. Hovedinnholdet i framdriftsplanen 
vil være pioriteringer av de ulike utstillingssonene (se under), tidsplan for planlegging av innhold i andre 
soner, som butikk, tårnsal, trapperom, skiftende utstillinger osv. I tillegg kommer plan for publikumstilbud 
og læringstilbud, tekniske drift, valg av tekniske løsninger og vedlikehold, skilting og informasjonsarbeid. De 
ulike aktivitetene vil kreve egne fremdriftsplaner.

Manual for utstillingsprosjektet
I disse dager arbeider prosjektet også med å formulere en manual som skal være styrende for utforming av de 
kommende utstillingene og for tilrettelegginger som skal gjøres i arealene. Her vil det stå litt om våre ambis-
joner, våre virkemidler og også om foretrukket uttrykk uten å gå i detalj. Manualen skal være ferdig tidlig på 
nyåret. 

1 Verdensbilder
2 Multimedia/flerbruksrom 1
3 Multimedia/flerbruksrom 2
4 Vestibyle-installasjon
5 Foajé-installasjon
6 Ukjent land
7 En fjellkjedes vekst og fall
8 Mineralsamlingen
9 Paternosterheis, Naturens gang
10 Hvalsalen: marine organismer og habitater
11 Landlevende leddyr (insekter, edderkopp etc.)
12 Fugler

13 Pattedyr
14 Amfibier og reptiler
15 Planter
16 Evolusjonslab
17 Biodiversitetsrommet
18 Fra istid til framtid
19 Liv i luften-trappeinstallasjon
20 Skiftende utstillinger
21         Butikk 
22         Tårnsalen 
23         Kunnskapslab 
24         Trapperom nord 

Soner i museet
I 2016 har arbeidet vårt fokusert omkring utarbeidelse av det faglige innholdet i de ulike galleriene samt å 
konkretisere de ulike sonene som blir etablert. Bygget har nå blitt delt inn i 24 soner. Det er: 

En oversikt over de forskjellige arealene finner du i brosjyren vår. Vi vil lage en oppdatert skisse etterhvert.
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PUBLIKASJONER

“The Farm as a Social Arena” kaster lys over det sosiale livet på gården i forhis-
torisk tid og fram til ca. år 1700, hovedsakelig ut fra arkeologiske kilder, men i 
noen tilfeller også skriftlige. I store deler av Europa har mennesker, i hvert fall 
fra bronsealder, levd sine liv på en gård. Artiklene som presenteres i  denne 
boken diskuterer aspekter ved det sosiale livet på gårder i Norge, Sverige, Is-
land og Tyskland. 
Gjennom flere tusen år har gården vært ramme rundt menneskers sosiale liv, 
enten den har ligget isolert, i små grender eller i større landsbyer. Gården var 
arbeidsplass og hjem for kvinner, menn og barn, kanskje i storfamilier – ofte 
delte de hus med dyrene. Viktige begivenheter som fester, religiøse seremoni-
er og begravelser ble arrangert på gården, som dermed ble en mangefasettert 
arena. Her bodde mange slags mennesker som både skapte og ble skapt av 
gårdens sosiale dynamikk. Gjennom sitt daglige arbeid gjorde de fra tid til 
annen nyoppdagelser og utviklet ny kunnskap som kom til å påvirke også det 
større samfunnet. 
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Legatmidler
Minner om søknadsfrist for tildeling av noen legatmidler 2017 som er 1. desember 2016
Olaf Grolle Olsens legat  http://www.uib.no/universitetsmuseet/64507/legatmidler
L. Meltzer Prosjektstipend, Reiser og Forskertermin    http://meltzerfondet.no/
Bergen Universitetsfond   http://www.uib.no/ledelsen/73713/bergen-universitetsfond

Budsjettprosess 2017
Budsjett ble behandlet i styret for UiB 20.10.2016   
http://www.uib.no/ledelsen/94633/saksliste-dokumenter-og-protokoll-til-m%C3%B8ter-i-universitetssty-
ret-2016
UM ble ikke tilgodesett med hele beløpet som ble presentert i budsjettinnstilling fra UM-styret 
http://www.uib.no/universitetsmuseet/100174/saksliste-og-styresaker-m%C3%B8te-29-2016 , 
men budsjettet ansees som noenlunde videreføring av tidligere års rammer.

Universitetsmuseet har mottatt tildelingsbrev fra Økonomidirektøren. Fordeling av midlene ved Universi-
tetsmuseet blir behandlet i UM-styret 13.desember 2016. Deretter blir avdelingene informert via tildelings-
brev om tildelte driftsmidler for 2016.

Regnskap
Minner om frister for bilag og rapporter i forbindelse med årsavslutning 2016   
http://www.uib.no/foransatte/17293/periode-og-regnskapsavslutning 

HMS Handlingsplaner 2017
Alle avdelingene har sendt inn gjennomarbeidede handlingsplaner for HMS 2017, inkl. arbeidsmiljøtiltak
Dialogmøte med HMS seksjonen – årlig dialogmøte HMS seksjonen har med fakultetsledelsene - avholdes 
tirsdag 20.desember

Radonmålinger
Det foretas radonmålinger både i magasin HH25 og ved HS10 – er det noe du lurer på ta kontakt med Ma-
rie-Louise Lorentzen eller Bente-Lise Lillebø

Valg Verneombud (VO) for perioden 2017-2018
Valg av verneombud for perioden 2017-2018 er avholdt. Det var for område 10.1 kommet inn ett forslag til 
verneombud og varaverneombud og for 10.2 kom inn ett forslag til verneombud, ellers kom ingen forslag inn 
og de sittende verneombud og varaverneombud ble utpekt av nærmeste leder.
10.1 Hana Lukesova (VO) og Andreas Wefring NY(vara VO)
10.2 Liv Jorun Oma NY(VO) og Anne-Karin B. Ulvatn (vara VO)
10.3 Beate Helle (VO) og Per Djursvoll (vara VO)
10.4 Harald Mæland (VO) og Bjørn Moe (vara VO)
Vi takker for innsatsen til de som gir seg Tor Arne Waraas og Margareth Hosøy – og ønsker de nye og de som 
fortsetter lykke til med arbeidet i perioden som kommer!
Valg av Hovedverneombud (HVO) for perioden 2017-2018
Valg av HVO skal foretas i disse dager – mer informasjon kommer
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Personal
Ferieavvikling og registrering – fristen har gått ut 1.12.16 – De fleste har fått registrert ferien sin – og det er 
veldig bra! 

Har du imidlertid enda ikke fått godkjent ferie ta kontakt med din nærmeste leder og registrer ferien i Pa-
gaweb. 

NB! Uke 52 består bare av 3 arbeidsdager, da UiB har vedtatt at alle ansatte skal få ha en fridag m.lønn mel-
lom jul og nyttår.
Se nettsidene for ferieavvikling: https://cp.compendia.no/universitetet-i-bergen/personalhandbok/69845

Avdelingsledere
UM styret hadde i juni ønske om å endre avdelingslederstillingene noe i myndighet vedr. forskningsledelse 
og endring av stillingskode fra instituttleder 1475 til 1003. Etter drøftelser i Forhandlingsutvalget og med 
UiBs ledelse, vil det ikke bli endringer i stillingskode. UM styret vil få orientering om dette i møte 13.des.

UM direktør
Universitetsdirektørens åremål går ut 31.12.2016. Det var lyst ut direktørstillingen tidligere i høst og saken 
ble behandlet i UiB styremøte 1.12.2016

Nye medarbeidere 
Avd. for naturhistorie, Seksjon for Arboretet og de botaniske hager – gartner(fast) – Stefan Reimann
Avd. for naturhistorie, økonomikonsulent (vikar for Vita) - Inge Bø
Velkommen til oss!

Bygg og drift
Samarbeidsmøte med EIA – neste møte avholdes 7.desember
Tema bla. arbeider ved HS10, oppfølging av diverse saker i magasin og arealer.
Dialogmøte med EIA – årlig dialogmøte EIA har med fakultetsledelsene – avholdes fredag 16.desember
Museplassen 3/UM – «Bygge Universitetsmuseet og – aulaen som en viktig arena for forskningskommu-
nikasjon» – se styresak 160/16 – Handlingsplan for kommunikasjon 2016-2022: http://www.uib.no/ledels-
en/102891/saksliste-og-dokumenter-til-m%C3%B8te-i-universitetsstyret-1122016

Møteplan
STYREMØTE UM
Siste styremøte før jul – med bla budsjettfordeling – tirsdag 13.desember kl.0900, stort møterom, Parkveien 
9, se saksliste og saker blir lagt ut her en uke før møtet:  
http://www.uib.no/universitetsmuseet/63819/styret-ved-universitetsmuseet-i-bergen

STYREMØTE UiB
Siste styremøte UiB – 1.12.16 – se saksliste og saker:  
http://www.uib.no/ledelsen/102891/saksliste-og-dokumenter-til-m%C3%B8te-i-universitetsstyret-1122016
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Vanilje  -  Vanilla planifolia

Vaniljeplanten er en slyngende orkidé, 10-15 m  lang. Blomstene er 
gulgrønne og uanselige, i store klaser. Blomstringen varer kun noen 
timer, én  etter én blomst. Frukten er en kapsel med mange små 
svarte frø. I naturen modnes frukten, og sprekker opp, slik at frøene 
spres. For å benytte seg av vaniljestangen, blir den høstet før den er 
moden, så gjæret og til slutt tørket. I gjærings- prosessen utvikles 
vaniljesmaken (vanillin). Jo lengre vaniljestang, jo høyere kvalitet, 
de beste er over 25 cm. Krydderet er det nest dyreste etter safran. 
Vanilje er naturlig utbredt i Sør-Amerika.
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Facebook
http:\\www.facebook.com/universitetsmuseet

Musehagens facebookside
https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9hagen-Bergen/263061690426755

Twitter
http:\\www.twitter.com/UiB_museet

Instagram
http:\\www.instagram.com/universitetsmuseet

YouTube
http:\\www.youtube.com/  (søkeord :universitetsmuseet)

Ansattesider på UiB
http://www.uib.no/universitetsmuseet/64505/ansatte 

Evertebratavdelingens blogg:  
http://evertebrat.b.uib.no/

Flytteprosjektets blogg:
http://thegreatcollectionmigration.b.uib.no/

UM-nytt finner du samlet her
http://www.uib.no/universitetsmuseet/87809/um-nytt-internt-informasjonsblad

PROGRAM 
Programmet til Universitetsmuseet:
http://www.uib.no/universitetsmuseet/100357/progam-h%c3%b8st-2016

Programmet til Arboretet og de Botaniske hager:
http://www.uib.no/arboretet/96785/program-2016

LENKER
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UNIVERSITETSSTYRET
Møtene starter vanligvis kl 1000 og finner 
normalt sted i Kollegierommet, Muséplass 1.

MUSEUMSPROSJEKTET
Brukerstyret - Annenhver torsdag
Styringsgruppemøte – Utstillingsprosjektet MP3:  
Dialoggruppemøte – Utstillingsprosjektet MP3: etter behov
Prosjektgruppen (utstillingsgruppen) - Utstillingsprosjektet MP3:  tver tirsdag kl 10.

UNIVERSITETSMUSEET STYRE
Møter kl.0900, Stort møterom Parkveien 9
Høst 2016: 10.11 og 13.12
Vår 2017: 9.2, 14.3, 27.4, 15.6
http://www.uib.no/universitetsmuseet/100174/saksliste-og-styresaker-m%c3%b8te-29-2016

LEDERMØTER VED UM
Annenhver mandag, starter vanligvis kl 9.

FELLESLUNSJ PÅ NATUR
Første mandag i måneden, kan bli flyttet

ARKEOLOGISK FORSKNINGSSEMINAR PÅ KULTUR
Fredager kl 14.15-16 i Krypten på Historisk Museum
Programmet legges på museets nettsider 

AVDELINGSRÅDENE 
Rådene oppnevnes av lederne ved avdelingene og møteplaner utarbeides av det enkelete 
rådet. 

Det er etablert brukerstyre for midt- og nordfløy og styringsgruppe for utstillingsprosjek-
tet. samt prosjektgruppe for utstillingsplanleggingen. 

MØTEPLANER

Utgiver: Ledergruppen ved museet     Redaktør: Kari K Årrestad. 


