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Dagsorden 

Godkjenning av innkalling og sakspapir  
Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Universitetet i Bergen 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 
 
PROTOKOLL FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE 
 
Sted: rom 435, HF-bygget  
Dato/tid: 31. januar 2011 kl 14.15  
 
Til stede 
Gruppe A: Per Buvik (leder), Torodd Kinn, Victoria Rosén, Tor Trolie, Christine Hamm, 
Hilde Corneliussen 
Gruppe B: Ragnhild Anderson  
Gruppe C: Anne-Ma Lorentzen 
Gruppe D: Arnt Robert Leganger, Fride Wangsmo, Eline Hansen  
 
Solveig Steinnes, sekretær 
 
Til referat, innkalling og dagsorden 
− Godkjenning av referat. Merknad: Victoria var ikke til stede forrige møte. Ellers OK.  
− Godkjenning av innkalling.  

Victoria melder en sak til eventuelt: Reiseregninger / regulativet 
Solveig har to ekstra o-saker 
Orienteringssak e) blir tatt først 

 
 
Orienteringssaker 
 
e) Nytt verneombud og vara ved LLE  
Eli Kristine Knudsen går av som verneombud. Hun var til stede og fikk blomster og takk for 
innsatsen. Pär Ola Sandin trer inn som nytt verneombud og ble presentert for instituttrådet.  
a) Langsiktig bemanningsplan ved HF. Brev fra HF angående vedtak i fakultetsstyret.  
b) Oversikt over møter/samlinger LLE våren 2011  
c) Stillinger / personal våren 2011 – oversikt over endringer / engasjement / nye. Orientering 
ved instituttleder. Stillingen på kunsthistorie utsatt 
d) Frokostmøte med studentene. Noen merknader til dette referatet, tas direkte til referent.  
f) Instituttet skal rapportere for 2010 i tre meldinger. Utdanningsmeldingen behandles via 
UUI. Forskermeldingen og forskerutdanningsmeldingen behandles via FFU. Fakultetet 
behandler sin melding i fakultetsstyret 12. april 2011.02.01 
g) Tilsetting av stipendiater i fire år ved Universitetet i Bergen? Fakultetet har oversendt brev 
fra rektor / universitetsdirektør angående denne saken. Sendes ut til IR-medlemmene.  
 
 
SAKER OG SAKSPAPIR 
 



 side 3 av 21 

 

SAK 1 /11 Arbeidstidsregnskap ved LLE. Nye retningslinjer. Vedtakssak 
 
Vedtak: Instituttrådet vedtar de nye retningslinjene, men forutsetter at arbeidstidsregnskapet 
fra våren 2011 kun forholder seg til undervisnings, veilednings- og bedømminsoppgaver som 
er presisert  i skjema, dvs 390 timer.  
 
 
SAK 2/11 Budsjett ved instituttet 2011 
 
- Vedlegg utdelt på møtet: Resultatfordeling i ny budsjettmodell. Oversikt  
 
Vedtak: Instituttet vedtar budsjettet som fremlagt i sakspapir 
 
SAK 3/11 Sykefravær ved LLE 2010. Statistikk, rutiner, utfordringer.   
 
Kommentar: det bør også sendes ut informasjon om aktiv sykemelding.  
 
Vedtak: Instituttrådet tar saken til orientering 
 
SAK 4/11 Forslag til plan for HMS-arbeidet 2011. Vedtakssak 
 
Vedtak: HMS-planen for 2011 vedtas 
 
 
SAK 5 /11 Oppnevning av representanter til innstillingskomité for 
instituttlederstillinger 
 
Vedtak: Instituttrådet utpeker Hilde Corneliussen som instituttets representant i 
innstillingskomiteen for instituttlederstillingene våren 2011. Jill Walker Rettberg er hennes 
vara.  
 
 
Eventuelt 
 
− Victoria Rosén tok opp spørsmålet vedr reiseregulativ for utlandet der det er satt opp kr 

400 pr dag. Fyller man ut skjemaet på PC, fylles dette automatisk ut. Men ikke på Mac 
eller ved manuell utfylling. Hun etterlyste praksis for dette.  Lønnskontoret betaler 
arbeidsgiveravgift for disse pengene. Hun etterlyste praksis; skal prosjekt kalkulere med 
dette?  Per Buvik undersøker saken og melder tilbake. 

 
− IR LLE: Gruppe B mangler vara. Må velges. Meldes til valgstyret v/Jørgen Sejersted. 
 
 
Møtet var slutt kl. 16.05. 
 
Merknader innen tirsdag 8 / 2  
Ingen merknader innen fristen.  
 
 
tirsdag, 8. mars 2011 Solveig (Anne-Ma fra sak 4 og ut møtet) 
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Orienteringssaker 
 

Orienteringssak a) HMS-årsrapport 2010 

- Se eget vedlegg 
 

Orienteringssak b) Referat fra UUI-møte 7. februar 2010 
 

Referat frå møte 
Utval for undervisning og internasjonalisering 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium 
Tid: Måndag 7. februar, kl. 13.15-15.20 
Sted: Rom 435, HF-bygget 

Til stades: Thorsteinn Indridason (undervisningsleiar), Johan Myking, Christine Hamm, 
Erling Aadland, Pär Sandin (gjekk kl. 14 e. avtale), Endre Brunstad (kom kl. 14.10 e. avtale), 
Christer Johansson, Knut Ove Arntzen, Bente Kiilerich, Hilde Corneliussen, Kazima Sjøvoll, 
Janne Mari Hjelle, Silje Grønner Stang.  

Meldt forfall: Nora Vaage, Atle Kristiansen 

Programkoordinatorar Ellen Mortensen og Jens Kjeldsen var ikkje til stades, etter avtale. 

 

UUI-sak 1/11: Godkjenning av innkalling og saksliste.  
Thorsteinn Indridason foreslo å gå gjennom vedtakssakene først i møtet, deretter 
diskusjonssak 13/11. UUI-sak 6/11 vart flytta fram i møtet, mellom sak 4/11 og 5/11 sidan 
Pär Sandin måtte gå frå møtet kl. 14.00. Orienteringssakene vart tatt til slutt. Kazima Sjøvoll 
og Hilde Corneliussen meldte inn saker under UUI-14/11 Eventuelt, men sakene vart trekt i 
slutten av møtet. 

UUI-sak 2/11: Godkjenning av referat frå møtet 13. 12. 2010.  
Godkjent. 

 

Vedtakssaker: 

UUI-sak 4/11:  Endring i studieløp - Retorikk  
 
Før UUI-møtet kom det inn ei korreksjon av informasjonen i studieplanen for BAHF-RET. 
Det gjeld følgjande i avsnittet ”Krav om rekkefølgje – emne”:  
 
”I vårsemesteret kan du velje mellom følgjande retorikkemne: 
RET102 - Klassisk retorikk 
RET205 - Nordisk retorikk 
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RET206 - Litteraturvitskapeleg retorikk” 
 
RET102 er obligatorisk, og skal difor fjernast frå desse emna i oversikta over våremne.  
 

Vedtak:  
UUI vedtar iverksetjing av den foreslåtte studieplanen for bachelorprogrammet i 
retorikk. 

 
 
 
UUI-sak 6/11:  Emneplanendring på LAT105 og GRE103 - vurderingsform  
 
Dette endringsforslaget er i tråd med andre forslag som vart vedtatt i UUI hausten 2010 for å 
redusere omfanget av vurderingsformer ved LLE. 
 

Vedtak:  
UUI vedtar endringane i emneplanane for LAT105 og GRE103 med verknad frå 
hausten 2011.  

 
 
UUI-sak 5/11:  Endring i studieløp - Lingvistikk/Datalingvistikk 
 
Det vart stilt spørsmålsteikn ved omfang av pensum på LING118. Undervisningsleiar 
stadfesta at dette er ei vurdering kvart enkelt fagmiljø må gjere. Det kan vere problematisk å 
samanlikne omfang av pensum målt i sider mellom dei ulike faga, til dømes når det gjeld reint 
teoripensum, kontra litterære tekstar.  
 

Vedtak:  
UUI vedtar iverksetjing av dei foreslåtte endringane for lingvistikk og datalingvistikk 
frå hausten 2011. DASP101, DASP104, DASP108, DASP201, DASP250, DASP251, 
LING119 og LING203 leggjast ned frå hausten 2011. LING118 aukar i omfang frå 
fem til ti studiepoeng og DASP252 opprettast som nytt emne. Programstyret for 
kognitiv vitskap og Programstyret for språk og informasjon ved UiB får 
endringsvedtaket til orientering. 

 
 
UUI-sak 7/11:  Emneplanendringar NOSP200- og 300-nivå (jf. UUI-sak 46/10) 
 

Vedtak:  
UUI vedtar dei foreslåtte endringane i brevet frå fagkoordinator med verknad frå 
hausten 2011. Programstyret for lektorutdanninga ved HF og programstyret for 
adjunkt- og lektorutdanninga ved UiB får endringsvedtaket til orientering. 

 
 
UUI-sak 8/11: Endring i studieordning – Islandsk  
 
I emneplanen for ISL103 er emnekoden feilaktig bytta ut med ISL104 under ”fagleg overlapp/ 
studiepoengreduksjon”. Dette må rettast opp før saken sendast til fakultetet. 
 

Vedtak:  
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UUI vedtar iverksetjing av dei foreslåtte endringane i studieordninga for islandsk og 
oppdateringar i studieplanen for BAHF-NORD frå hausten 2011.  

 
 
UUI-sak 9/11: Emneplanendring på PRAKTINF 
 
Val av vurderingsform, ressursbruk og forslag til nytt opptakssystem blei diskutert i møtet. 
Det blei særleg stilt spørsmål ved opptakssystemet. Korleis skal ein prioritera søkarar som 
ikkje er på bachelorprogrammet i Språk og informasjon (SPINF) dersom fleire søkjarar har 
same karaktersnitt?  
 
Det er vedtatt at SPINF-programmet skal leggjast ned. (Det vart gjennomført opptak for siste 
gang hausten 2010.) Når dei noverande SPINF-studentane har fullført, må opptakskrava difor 
reviderast. Ein bør då samstundes vurdera om det skal leggjast inn fleire prioriteringar enn 
berre karaktersnitt.  
 
 

Vedtak:  
UUI vedtar iverksetjing av dei foreslåtte endringane i emneplanen for PRAKTINF frå 
hausten 2011. Informasjon om opptakskrav under ”Krav til studierett” i emneplanen 
må vurderast på nytt etter studentane på bachelorprogrammet i Språk og informasjon 
(SPINF) har fullført. Det vart tatt opp studentar til SPINF-programmet for siste gong 
hausten 2010. 

 
 
 
UUI-sak 10/11:  Oppretting av nytt emne – Norrøn filologi 
 
Fagmiljøet i Digital kultur noterar seg at ein her opnar for løysinga med å skilje ut 5 
studiepoeng frå eit eksisterande emne, og opprette dette som eige emne. Det kan òg vere 
ønskje om å gjere dette på Digital kultur.  
 
Omfanget av pensum vart diskutert. Fleire meinte at talet på sider i pensum ser ut til å være 
for omfattande for eit 5-studiepoengsemne. Undervisningsleiar stadfesta at dette er noko ein 
kan ta opp med fagmiljøet i Norrøn filologi.  

 
Vedtak:  
UUI vedtar oppretting av emnet NOFI106 hausten 2011. Informasjon om fagleg 
overlapp/studiepoengreduksjon må leggjast inn i emneplanen for NOFI105. 

 
 
 
UUI-sak 11/11: Emneplanendring på NODI201 
 
 

Vedtak:  
UUI vedtar dei foreslåtte endringane i emneplanen for NODI201 med verknad frå 
hausten 2011. 
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UUI-sak 12/11: Emneplanendring på NORMAU651 
 
 
 Vedtak: 

UUI vedtar dei foreslåtte endringane i emneplanen for NORMAU651 og studieplan 
for Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i norsk. 

 
Diskusjonssaker: 
 
UUI-sak 13/11: Behandling av bekymringsmeldingar og klagesaker angåande 
undervisninga. 
 
UUI-representantane kom med ein del innspel til korleis denne rutinen kan forbetrast. Ein bør 
mellom anna definere kva tiltak som kan setjast i verk som strakstiltak, før ein eventuelt 
gjennomfører skriftleg evaluering. Kan det til dømes vere aktuelt med dialogmøte eller anna 
munnleg dialog mellom lærarar og studentar? Det vil ikkje alltid vere hensiktsmessig med 
emneevaluering på skjema, dette kjem an på den aktuelle saka. Desse momenta kan med 
fordel leggjast inn som del av punkt 2 i rutinen, eventuelt som eit eige punkt. 
 
Når det gjeld punkt fire om rapport/tilbakemelding, ønskjer ein at fokus i ein slik rapport skal 
være på korleis ein har tenkt å forbetre situasjonen. Dette gjeld elles ikkje berre i akutte saker. 
Tilbakemelding til studentane som har deltatt i alle former for evaluering i fag ved LLE, også 
det som inngår i planlagd syklus, kan forbetrast i stor grad.  
 
Det vart og stilt spørsmålsteikn ved fagutvala si rolle. Ikkje alle faga ved LLE har aktive 
fagutval. Då kan eventuelt Studentutvalet ved LLE (SULLE) vere aktuell å dra inn.  
 
Det vart peika på at i dei sakene dette eventuelt kunne oppfattast som ei personalsak, må 
instituttleiinga inn og sjå på saka slik at dette ikkje vert fagkoordinator sitt ansvar. 
 
 
UUI-sak 3/11: Orienteringssaker 
 

1. Semesterregistreringar LLE våren 2011 – munnleg orientering. 
2. Opptak til masterprogram ved LLE våren 2011 – munnleg orientering. 
3. Midlar til undervisningsfremmende tiltak H11 – munnleg orientering. 
4. Utdanningsmelding - fristar og behandling – munnleg orientering. 

Her vart det presisert at fristen for innlevering av Utdanningsmeldinga til fakultetet er 
10. mars. Forslag til meldinga blir sendt til UUI-medlemmene på sirkulasjon og 
vedtatt slik. 

 

 
Thorsteinn Indridason 
undervisningsleiar 

Silje Grønner Stang 
      studiekonsulent 

Merknadsfrist: 14. februar 2011 
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Orienteringssak c) Nytt instituttrådsmøte 4. april  
 
Vi har en del saker som vi trenger å fremme for IR, og ser derfor at det er nødvendig med et 
møte 4. april.  
 

Orienteringssak d) Referat fra møte i FFU (innstill ingskomiteen) 2. 
februar  2011 
 
Tid: kl. 14.15-15.00 
Sted: Rom 435, HF-bygget  
Til stede: Fra FFU/Innstillingskomiteen: Eivind Tjønneland, Jill Walker Rettberg og Helge 
Sandøy.  Eivind Tjønneland ledet møtet 

Saker: 

1. Innstilling for tilsetting i 3 stipendiatstillinger ved LLE 
 
Ultimo november 2010 ble det lyst ut to stipendiatstillinger innenfor instituttets fagområder, 
med søknadsfrist 11. desember 2010. Da en av instituttets nye stipendiater som tiltrådte i 
september 2010 sa opp, ga Det humanistiske fakultet tillatelse til at instituttet kunne innstille 
for tilsetting i tre stipendiatstillinger. 
 
Det meldte seg i alt 23 søkere, 3 til allmenn lingvistikk, 5 til allmenn litteratur, 1 til digital 
kultur, 2 til gresk, 3 til kunsthistorie, 1 til nordisk didaktikk, 1 til nordisk litteratur, 3 til 
nordisk språk, 2 til norsk som andrespråk og 2 til norrøn filologi. En av søkerne til allmenn 
litteraturvitenskap, trakk sin søknad.  
 
Det var to utenlandske søkere til kunsthistorie, med vitnemål fra kinesiske institusjoner, som 
ikke var ekvivalert. Disse søknadene er ikke vurdert. Den tredje søkeren til kunsthistorie fikk 
sitt prosjekt vurdert av ekstern komité, og ble vurdert til 2 Svakt støtteverdig. De andre 
søkerne ble vurdert i de respektive fagmiljøene. 
 
Etter forslag fra LLE oppnevnte Det humanistiske fakultet følgende vurderingskomite: Erik 
Bjerck Hagen, Sigrid Lien, Jill Walker Rettberg, Helge Sandøy og Eivind Tjønneland. Erik 
Bjerck Hagen trakk seg fra komiteen da han var oppført som veileder for en søker som ble 
vurdert som klart støtteverdig. Verken Sigrid Lien (kunsthistorie) eller hennes 
vararepresentant i FFU, Knut Ove Arntzen (teatervitenskap) hadde anledning til å delta på 
komiteens møter. Da det ikke var aktuelt å innstille noen til kunsthistorie og det ikke var 
søkere til teatervitenskap, ble det ikke vurdert som nødvendig å supplere komiteen. 
 
Komiteen kom enstemming fram til følgende innstilling: 
 
(Unntatt offentlighet) 
 
2. Eventuelt 

Det ble ikke tatt opp saker under eventuelt  
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Orienteringssak e) Småforskmidlene. Fordelinger fra  instituttet.  
 
  

  

 
 

 
Tildeling av smådriftsmidlar - LLE 
 
Fakultetet har i dag godkjent instituttets prioritering av småforsk-midlar for instituttet i 2011.  
 
Viser elles til gjeldande kriteria for tildeling, som mellom anna seier at midlane må brukast i 
løpet av 2011. 
 
Dersom nokon av søkjarane får tilskot til same føremål frå andre kjelder, er det opp til 
instituttet å vurdere omfordeling til ventelista. 
 
Lukke til med forskinga! 
 
 
 
Sonja Dyrkorn 
assisterande fakultetsdirektør Arnhild Thorseth 
 rådgjevar 
 
 
 
 
 
 
1 vedlegg: tildelingsliste - LLE 
 
Kopi: 
Økonomiseksjonen, Liv Berit Jonsson Mørch 
Økonomiseksjonen, Margaret Stenberg 

 

Referanse Dato 

2011/1804-ARTH 01.03.2011 
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Tildelingsliste - små driftsmidlar 2011 - LLE 
Priorite
t på 
søknad  

Navn på forsker Kostnadsart (hva 
driftsmidlene skal dekke) 

Formål med prosjektet Tildeling 
2011 

1 Ole-Jørgen 
Johannessen 
Stadnamn-samlinga 
ved LLE 

Konsulenthonorar, 
timemidler. Søkt om: kr. 
150000        

Videre utbygging av 
Stadnamnsamlingas 
stedsnavn fra Hordaland. 
Prototypen "Det talende 
navnekart" er så godt som 
ferdigsstilt, men trenger en 
siste finpuss. 35000 navn fra 
Bergen, Fjell, Granvin og 
Meland står for tur, deretter 
innlesing av navn fra 
Samnanger, Stord, Bømlo 
og Osterøy 

125000 

2 Odd Einar Haugen Timelønn til vitass, 300 
timar, i alt 59355 

Kollasjonering og korrigering 
av  annoterte gammelnorske 
tekstar i Menota (Medieval 
Nordic Text Archive) 

59355 

3 Eivind Tjønneland Reise- og oppholds- utgifter 
for konferanse - deltakere. 
Søkt om: kr. 100000 

For å planlegge, forberede 
og gjennomføre en 
internasjonal konferanse i 
Bergen i samarbeid med 
Holbergdagene i desember 
2011.  

100000 

4 Scott Rettberg Reise, opphold og kost. 
Søkt om: kr. 128500 

1) Etablering av ny 
forskergruppe i Elektronisk 
litteratur, seminar med 
internasjonal deltagelse                                                        
2) Internasjonal Workshop 
om bibliografistandard i 
forhold til elektronisk 
litteratur 

126113 

5 Visuell kultur, 
forskergruppe, v/ 
Sigrid Lien 

Reise, opphold og kost. 
Søkt om: kr. 17000 

Prosjektutviklingsseminar 
med tanke på å utvikle 
søknad til Frihum/NFR , med 
arbeidstittel "Fotografiet og 
de digitale 
historiefortellingene". 
(Baroniet i Rosendal) 

17000 

6 Jill Walker Vitass.lønn, driftsmidler. 
Søkt om: kr. 18600 

Teknisk oppgradering av 
forskerblogg, faglitteratur 

17000 

7 Historie, resepsjon, 
retorikk, forskergr. v/ 
Jørgen Sejersted 

Reise, opphold og kost. 
Søkt om: kr. 25000 

2 dagers seminar om 
faghistorie og 
modernismeideologi vår, evt. 
høst 2011. 

20000 

8 Nordisk litteratur-
vitenskap, forskerg.v/ 
Christine Hamm 

Reise, opphold, kost 
gjesteforeleserhonorar. Søkt 
om: kr. 40000 

Forberede og avholde 
konferanse november 2011 
om døden i nordisk litteratur:  

20000 

9 Sigrid Lien Reise og oppholdsutgifter 
Søkt om: kr. 21440 

Forskningsreiser til Oslo og 
til Finnmark i forbindelse 
med prosjektet PhotoCLEC 

15000 
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10 Knut Ove Arntzen Reise, opphold og kost Søkt 
om: kr. 17264 

To reiser, 1) Island 6.12. 
april 2011, 2) Stamsund i 
Lofoten (konferanse om 
scenisk landskap), for å 
revidere boken "Det 
marginale teater". 

15000 

11 Ingvild Nistov Reise, opphold, konf. avgift. 
Søkt om: kr. 44289 

Deltaking på flere 
konferanser om 
andrespråks-problematikk 

15000 

12 Teater. Scene og 
sceneisk uttrykk. 
Forskergruppe v/ Tor 
Trolie 

Reise, opphold og kost. 
Søkt om: kr. 20000 

Helgeseminar med deltakere 
fra Bergn, Oslo og 
Trondeheim 

15000 

13 Rolv Beev Lønn, vitass. Søkt om: kr. 
15000 

Måle båndbreddekapasitet 
mot resultat i forbindelse 
med videoovreførte 
forelesninger. En del av 
samarteidet mellom digita 
kultur og Inivalle universitet i 
Bolivia 

15000 

14 Gunnstein Akselberg/ 
målførearkivet ved 
LLE 

Konsulent-honorar til  UNI 
Digital  á kr. 721. Søkt om: 
kr. 175725 

Overføre/konvertere 
materiale frå tidlegare 
talemålskorpus til eit 
moderne data- format, som 
kan samordne lydopptak og 
transkribert tekst, der det 
kan gjerast statistiske 
analysar direkte i korpuset. 

100000 

15 Gisle Selnes Reise og diverse. Søkt om 
kr. 94000 

Forskningsopphold januar-
juni i Cape Town i 
forbindelse med prosjketet 
"Skibbruddets former"         

20000 

   5% overhead til LLE, av kr. 
715230 

35762 

 Sum = Ramme   715230 
     
Ikke prioritert innenfor rammen    
* Henning 

Laugerud 
Prosjekt-assistanse, reise- 
og opphold 

For det dansk-norske 
samarbeidsprosjektet 
Religiøs tro og praksis i den 
dansk-norske helstat fra 
reformasjonen til 
opplysningstid, ca 1500-
1814. Budsjett i søknad kr. 
51000 

51000 

* Jørgen Bakke Reise, lokal transport, 
opphold/kost, utstyr, lønn 
vitass 

Landskapsarkeologisk 
feltundersøkelse i Tegea, 
Hellas, som en del av 
forskningsprosjektet Minner 
om byen. Middelalderske 
erindringslandskap i det 
søstre middelhavsområdet. 
Budsjett i søknad kr. 148341                           

148341 
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Orienteringssak f) Forskningsmeldingen 2010 

Publisering 

LLE har gjort det svært mye bedre med hensyn til oppnådde publiseringspoeng i 2010 enn i foregående år.  I 
2009 oppnådde instituttet 91,7 poeng. Den foreløpige opptellingen av 2010-registreringene viser et resultat på 
135,77 poeng, som gir en framgang på 48 % i forhold til foregående år.  37 % av publikasjonspoengene i 2010 
representerer nivå 2-forlag. Spesielt må miljøene allmenn litteraturvitenskap (31 poeng) og kunsthistorie (29 
poeng) berømmes for høye tall i 2010, men alle fagmiljøer har bidratt til det gode resultatet. . Det er ingen grunn 
til å tro at dette er et unntaksår, men at fremgangen er et resultat av økt bevisstgjøring om viktigheten av tellende 
publikasjoner samt at resultatene i 2009 og i 2008 har vært i underkant av det vi normalt kan forvente. 

Eksterne midler 

LLE fortsetter å innehente mye eksterne midler. Bevisstheten omkring større forskningsprosjektsøknader er høy 
og økende.  Lingvistikk og nordisk språk er her de ledende miljøer ved LLE.  

De største eksternfinansierte prosjektene i 2010 var: Med finansiering fra NFR:  ”Dialektendringsprosesser” 
(ledet av professor Håkon Sandøy), "Talemålsutvikling på industristader "  (ledet av professor Gunnstein 
Akselberg), ”ASKladden” (ledet av professor Kari Tenfjord) ,  ”Justismordets dramaturgi” (ledet av professor 
Arild Linneberg) , "INESS - Infrastructure for the Exploration of Syntax and Semantics" (ledet av 
førsteamanuensis Victoria Rosén) og deltagelse i  ”Menotec” (infrastrukprogram lagt til Universitetet i Oslo, 
lokal del ledet av professor Odd Einar Haugen). Instituttet koordinerer de EU-finansierte nettverkene Clara 
(forskerutdanning) og Clarin (etablering av infrastruktur for digitale ressurser), begge ledet av professor 
Koenraad de Smedt. Videre har LLE ansvar for HERA-prosjektet "ELMCIP, Electronic Literature as a Model of 
Creativity and Innovation in Practice" (leder førsteamanuensis Scott Rettberg), og den norske delen av HERA-
prosjektet "PhotoClerc" (ledet av professor Sigrid Lien).  Videre driver instituttet prosjektet "Indo-European 
Case and Argument Structure in a Typological Perspective" (prosjektleder Jóhanna Barðdal) med midler fra 
Bergen Forskningsstiftelse. Dette prosjektet blir utvidet i 2011 med støtte fra NFR. 

I tillegg har flere enkeltforskere mottatt støtte til sin forskning fra ulike eksterne finansieringskilder, som NFR, 
Meltzerfondet, Nordisk råd o.a. 

Forskergrupper 

Dannelsen av ca. 12 forskergrupper høsten 2007 har fungert produktivt for tverrfaglig samarbeid og generell 
forskningsaktivitet.  Pr. mars 2011 er det i alt 18 forskergrupper ved instituttet. Det stor variasjon med omsyn til 
hvordan forskergruppene finansieres, hva de driver med, hvor mange medlemmer de har, osv. FORSE samler de 
eksternfinansierte prosjektene ”Dialektendringsprosesser” og "Talemålsutvikling på industristader ".  Andre 
forskergrupper fungerer som nettverk, både med eksterne og interne medlemmer. Felles for forskergruppene 
er at de fungerer som meningsfulle og utviklende faglige fellesskap for seniorforskere, postdoktorer, stipendiater 
og masterstudenter.  

 
Bergen, 1. mars 2011 
 
 
Erik Bjerck Hagen Per Buvik 
Forskningsleder Instituttleder 
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Orienteringssak g) Forskerutdanningsmeldingen 2010 
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SAKER OG SAKSPAPIR 

SAK 6/11 Regnskap 2010.  
(saken ble utdelt på møtet men er vedlagt nå for dokumentasjon/enkelhet) 
 
Under er oversikt over fellesdrift LLE 2010. Da budsjettet ble behandlet på forrige IR-møte 
var regnskapet ikke lagt ned. Foreløpige tall lå til grunn for budsjetteringen for 2011.  
Regnskapet viser at instituttet i fjor hadde et overskudd på 142 815.  
 
I løpet av fjoråret gjorde fakultetet en regnskapsmessig endring og begynte å føre alle 
timemidler på instituttet, ikke fakultetet som tidligere praksis. I fjor belastet ikke fakultetet 
instituttet for sosiale kostnader for overforbruket på lønn (kroner 421 575), hadde de gjort det 
ville resultatet blitt et overforbruk/underskudd på 278 760.  
 
Dette er noe vi kommer til å ha sterkt fokus på i 2011.  
     
     

    Årsbudsjett Forbruk Rest 
3 inntekter 3203 Salg av bøker/kompendier 0 -400 400 
  3241 Refusjon porto 0 -130 130 
  3242 Refusjon lønn 0 -242 384 242 384 
  3291 Diverse inntekter utenom avgiftsområdet 0 -87 114 87 114 
  3299 Andre inntekter 0 -34 000 34 000 
  Sum 0 -364 028 364 028 
4 varek. 4721 Datautstyr, kjøp  0 595 627 -595 627 
  4722 Audiovisuelt utstyr, kjøp 0 16 744 -16 744 
  Sum 0 612 371 -612 371 
5 lønn 5000 Kostnader for arbeidskraft, budsjett 1 694 250 0 1 694 250 
  5011 Lønn ekstrahjelp (inntil om lag 4 mnd) 0 1 922 199 -1 922 199 
  5121 Undervisningshonorar 0 264 472 -264 472 
  5161 Andre godtgjørelser (sensur) 0 880 775 -880 775 
  5162 Godtgjørelse ikke feriepenger 0 3 000 -3 000 
  5164 Godtgjørelser 0 1 500 -1 500 
  5211 Fordel EK-tjenester 0 26 331 -26 331 
  5241 Rentefordel 0 1 101 -1 101 
  5298 Refusjon rentefordel 0 -1 101 1 101 
  5299 Motpost naturalytelser 0 -26 331 26 331 
  5901 Gaver til ansatte 0 29 209 -29 209 
  Sum 1 694 250 3 101 155 -1 406 905 
6-7 adk. 6000 Andre driftskostnader, budsjett -838 019 0 -838 019 
  6390 Andre kostn. drift lokaler 0 3 475 -3 475 
  6430 Leie kontormaskiner 0 955 -955 
  6499 Leie annet utstyr 0 3 125 -3 125 
  6540 Kjøp inventar 0 30 608 -30 608 
  6621 Servicevataler, datautstyr og 

programvare/lisenser 
0 55 729 -55 729 

  6622 Øvrig vedlikehold, datautstyr og 
programvare/lisenser 

0 5 917 -5 917 

  6624 Service/vedlikehold, maskiner/verktøy 0 2 521 -2 521 
  6625 Serviceavtaler, kontormaskiner 0 18 611 -18 611 
  6639 Service/vedlikehold, annet utstyr 0 8 716 -8 716 
  6720 Konsulenttjenester, kjøp 0 152 -152 
  6750 Undervisningstjenester 0 28 368 -28 368 
  6800 Kontorrekvisita 0 79 893 -79 893 
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  6801 Kopipapir 0 37 457 -37 457 
  6802 Datarekvisita 0 20 301 -20 301 
  6803 Audiovisuelt rekvisita 0 420 -420 
  6820 Trykksaker/trykningsutgifter 0 16 000 -16 000 
  6831 Kopieringsutgifter, eksterne 0 18 987 -18 987 
  6840 Aviser, tidsskrifter 0 5 182 -5 182 
  6844 Bøker 0 52 395 -52 395 
  6861 Kursavgifter 0 11 181 -11 181 
  6862 Konferanse-, seminar- og kursutgifter 0 6 150 -6 150 
  6901 Mobiltelefon  forbruk 0 4 894 -4 894 
  6940 Porto 0 65 681 -65 681 
  7091 Toll og spedisjonskostnader ved innkjøp 0 741 -741 
  7130 Reisekostnad oppgavepliktig 0 4 712 -4 712 
  7140 Reisekostnad ikke oppgavepliktig 

(refusjon) 
0 178 632 -178 632 

  7150 Diettkostnad oppgavepliktig 0 23 330 -23 330 
  7151 Diettkostnad oppgave- og avgiftspliktig 0 2 371 -2 371 
  7199 Periodisering av reise 0 5 074 -5 074 
  7351 Representasjon ikke fradragsberittiget 0 7 804 -7 804 
  7352 Bevertning på møter 0 26 448 -26 448 
  7359 Andre representasjonskostnader 0 95 463 -95 463 
  7600 Kjøp dataprogrammer/lisenser 0 31 961 -31 961 
  7799 Diverse kostnader 0 13 783 -13 783 
  Sum -838 019 867 035 -1 705 054 
8-9 annet 9011 Godskrevet overhead (automatisk) 0 -3 797 562 3 797 562 
  9015 Avsl bidragsprosjekt overf pos/neg saldo 0 -148 148 
  9016 Godskrevet overhead UIB PA 0 -27 326 27 326 
  9021 Godskrevet interne lønnskostnader u/DB 0 -67 196 67 196 
  9023 Kalkulatorisk avvik lønnsprosjektet PA 0 -421 421 
  9024 Godskrevet Frikjøp PA 0 -685 985 685 985 
  9082 Godskrevet kursinntekter 0 -800 800 
  9085 Godskrevet salg av utstyr (fra 4721) 0 -288 396 288 396 
  9088 Godskrevet adm kostn 0 -10 500 10 500 
  9089 Godskrevet andre inntekter 0 -142 036 142 036 
  9112 Belastet overhead (manuelt) 0 92 762 -92 762 
  9121 Belastede interne lønnskostnader u/DB 0 -67 196 67 196 
  9141 Belastet internhusleie 0 602 448 -602 448 
  9142 Belastet andre interne leieutgifter 0 6 000 -6 000 
  9152 Belastet egen andel indirekte kostnader  

PA 
0 961 892 -961 892 

  9181 Belastet kopieringsutgifter 0 7 975 -7 975 
  9182 Belastet kursutgifter 0 3 995 -3 995 
  9183 Belastet telefonutgifter 0 214 485 -214 485 
  9184 Belastet interne datatjenester 0 41 446 -41 446 
  9185 Belastet kjøp av utstyr 0 8 500 -8 500 
  9188 Belastet adm kostn 0 711 354 -711 354 
  9189 Belastet andre utgifter 0 185 047 -185 047 
  Sum 0 -2 251 662 2 251 662 
    856 231 1 964 871 -1 108 640 
 Pliktarbeid 
stipendiater 

  0 323 450 -323 450 

   Sum Annuum 856 231 2 288 320 -1 432 089 
     
   Sum øremerkede midler (Netto) 4 244 679 2 931 114 1 313 565 

   Sum sosiale kostnader(inntekter til annuum)   -261 339 261339 
     
 Sum totalt LLE (Overskudd)  5 100 910 4 958 095 142 815 
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SAK 7/11 Justeringer av budsjettet. Forslag om å se tte av midler til 
uforutsette utgifter ved eksternfinansierte prosjek ter.  

- Oversikt over inntektsfordeling budsjett 2011 
 
Den nye budsjettfordelingsmodellen er en radikal endring fra tidligere måter å tenke 
instituttbudsjett på. Det er nå en direkte sammenheng med de resultatene vi har fra forskning 
og undervisning, og det driftsbudsjettet vi får to år senere. Et godt driftsbudsjett for LLE 
forutsetter dermed på en tydeligere og mer direkte måte enn tidligere at vi er avhengige av 
gode resultat når det gjelder forskning innen målområdene avlagte doktorgrader, 
publikasjonspoeng og eksternfinansiert forskning (NFR og EU). På studiesiden får vi 
resultatmidler fra to kategorier: Utveksling og studieproduksjon.  
 
For 2011 var budsjettet vi fikk fordelt på disse postene:  
Doktorgrader 393 199 
Publikasjoner 338 370 
NFR-prosjekt 374 615 
EU-prosjekt 891 250 
Utveksling 391 843 
Studiepoengproduksjon 2 982 501 

 
 

Doktorgrader; 393 199; 7 
%

Publ; 338 370; 6 %

NFR; 374 615; 7 %

EU; 891 250; 17 %

Utveksling; 391 843; 7 %

Studiepoengproduksjon; 2 
982 501; 56 %
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Av tabellen og kakeoversikten går det frem at vi får mer enn halvparten av inntektene av 
studiepoengproduksjon og utveksling (63%). Fra avlagte doktorgrader fikk vi 7% ( seks 
avlagte doktorgrader i 2009). Fra publikasjoner 6%, og fra eksternfinansiert forskning 24%. 
Her må det bemerkes at LLE sin uttelling for EU-prosjekter var spesielt stor i år, fordi 
sentrene var utenfor budsjettfordelingsmodellen, og det meste av denne potten derfor gikk til 
LLE. Vi regner ikke med å være like heldige neste år.  
 
Bildet over viser fordelingen mellom de ulike postene vi får resultatmidler fra til 
driftsbudsjettet. For instituttet er det viktig å legge vekt på alle poster som vil gi oss gode 
resultater og derfor bidra til at kaken blir større. Dette gjelder publisering i poenggivende 
tidsskrift, bedre gjennomstrømningen på doktorgrad, fokusere på studiekvalitet og stimulere 
til innhenting av eksterne midler. 
 

- Implikasjoner ved ny budsjettfordelingsmodell. No tat fra 
administrasjonsjef 
 
I tillegg til driftsmidlene som vi får tildelt etter systemet over, har instituttet også penger 
knyttet til andre ”poster”. Frikjøp for enkelte verv, eksternt frikjøp, permisjoner uten lønn og 
langvarige sykemeldinger kan kompenseres med penger, men dette er i beste fall et nullspill 
der pengene vi får brukes på vikarer for å holde undervisningen i gang. 
 
Regnskapsrapporten fra 2010 viser at en reell og ekstra inntekt for instituttet kommer fra 
eksterne prosjekt, ved overheadinntekter. Dette er knyttet til ansatte i eksternfinansierte 
prosjekt. I 2010 fikk instituttet ca 1,5 millioner kroner fra våre eksternfinansierte prosjekt. En 
del av dette går ut igjen på andre inntekstsposter, som utgifter til blant annet kontorutstyr, 
rekvisita, telefon, datamaskiner og HMS-tilpasninger, men det er likevel en god sum igjen. 
Denne forventende inntekten er ikke tatt med i budsjettet for 2011, for regnskapet for 2010 
var da ikke klart.  
 
Ut fra dette er det klart at den eksternfinansierte forskningen er svært viktig for instituttet. 
Den eksternfinansierte virksomheten påvirker driftsbudsjettet direkte gjennom 
overheadinntekter. I tillegg påvirker det resultatmidlene slik: ved at vi får flere stipendiater 
som kan disputere. Ved at vi har eksternfinansierte stipendiater/forskere og postdoc-er som 
publiserer og gir uttelling for LLE. Og ved at vi får overført rbo-midler ut fra størrelsen på 
forskningsprosjektene.  
 
Den nye budsjettfordelingsmodellen har samtid lagt et større ansvar på instituttene for 
risikoen ved eksternfinansierte prosjekt. Tidligere har vi appellert til fakultet og UiB sentralt 
når et prosjekt har trengt flere penger, men fra 2011 er svaret fra UiB sentralt og fra fakultetet 
at disse pengene nå er fordelt ut til grunnenhetene, og det nå er grunnenhetene som må gå inn 
og støtte prosjektene.  
 
Hvilken støtte kan eksternfinansierte prosjekt trenge? 
 
Det er viktig at vi budsjetterer riktig når vi beregner eksternfinansierte prosjekt, og riktig/ feil 
budsjettering er en risikovurdering vi må gjøre. Det er andre uforutsette ting som kan oppstå. 
Sykdom, uforutsette krav om egenandeler og økonomisk tap grunnet endrede valutakurser er 
eksempler på hendelser som har oppstått ved LLE. 
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Siden den eksternfinansierte virksomheten er så viktig for instituttets økonomi, foreslår vi at 
det settes av en egen pott som primært skal brukes til uforutsette utgifter og buffer, men som 
også kan brukes til å støtte de eksternfinansierte prosjektene positivt om det skulle være 
behov for det. Dette bør gjøres både fordi det nå er instituttet som har ansvaret for 
prosjektenes vinning og tap, men det bør også gjøres som et signal til prosjektlederne om at 
instituttet støtter og oppmuntrer den store innsatsen som blir gjort.  
 
Siden instituttet i 2011 kan regne med en overhead-inntekt fra prosjektene som ikke er regnet 
inn i budsjettet, foreslår vi at budsjettet for 2011 justeres på følgende punkt. 
 
Forventende overheadinntekter: 700 000 
Uforutsette utgifter prosjekt: 700 000 
 
Forslag til vedtak 
 
Instituttrådet vedtar å justere budsjettet ved å sette av 700 000 av forventede prosjektinntekter 
til uforutsette utgifter knyttet til eksternfinansierte prosjekt.  
 
 
 
 

SAK 8/11 Søknader fra LLE til Bergen forskningsstif telse 

- Søknad Ommundsen. Eget vedlegg 

- Søknad Wellendorf. Eget vedlegg 

- Notat instituttleder. Bakgrunn og vurdering 
 
Bergen Forskningsstiftelse er blitt en viktig aktør for rekruttering av nye professorer ved UiB. 
De som når frem i den skarpe konkurransen om midler, og som deretter kvalifiserer seg 
forskningsmessig og akademisk for øvrig etter gjeldende kriterier, vil være sikret fast 
toppstilling på sitt fagområde. 
 
Som kjent har LLE per i dag én BSF-finansiert professorstipendiat, nemlig Jóhanna Bardal. 
Hennes fagområde er lingvistikk. Siden hun oppnådde stipend, har det imidlertid skjedd noe 
som krever en nøye gjennomtenkning ved det enkelte institutt før det gir sin støtte til en ny 
kandidat, og dét uavhengig av kandidatens faglige dyktighet isolert sett. 
 
BSF finansierer 50% av utgiftene til en kandidat og hans eller hennes forskergruppe på to 
eller tre stipendiater (gjerne fordelt på ph.d.- og postdoc.-nivå). Ny budsjettmodell forutsetter 
at instituttet betaler egenandelen på 50%. Derfor er det blitt enda viktigere enn før at 
instituttet har faglig behov for den eller de personene som støttes. 
 
Et annet nytt vesentlig element i inneværende periode er fakultetets fagdimensjoneringsplan. 
Det er i dag umulig for et institutt å la være å forholde seg til den, ikke minst i forbindelse 
med BFS-søknader. 
 
Ved søknadsfristen 1. mars var det kommet inn to BSF-søknader, begge med utspring i CMS. 
På grunn av liten tid til saksbehandling er begge videresendt fra LLE til fakultetet. Tatt i 
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betraktning søknadenes implikasjoner er imidlertid dette en sak for instituttrådet. Hvorvidt 
den videre prosessen skal støttes eller avbrytes for den ene eller begge søknadenes 
vedkommende, er det dermed opp til instituttrådet å avgjøre. 
 
To aktuelle søknader 
 
Søkerne er postdoc.-stipendiat i latin ved CMS, ph.d. Åslaug Ommundsen, og postdoc.-
stipendiat i norrøn filologi samme sted, ph.d. Jonas Wellendorf. Begge to er 
middelalderforskere med høy kompetanse, stor aktivitet og interessante og gode prosjekter 
med stort innovativt potensial (se vedlagte søknader, prosjektbeskrivelser og CV’er). 
 
Åslaug Ommundsen (f. 1972) vil med sin undersøkelse From manuscript fragments to book 
history: Norway and the European manuscript culture 1100 – 1300 ikke bare bekrefte  at det 
var et tett tekstkulturelt samkvem mellom Norge og resten av Europa i høymiddelalderen, 
men også konkret dokumentere hvordan og gjennom hvilke tekster dette samkvemmet kom til 
uttrykk. Undersøkelsen har en viktig allmenn bokhistorisk dimensjon, og er også flerfaglig 
orientert. 
 
Jonas Wellendorf  (f. 1974) vil med sin undersøkelse Textual Cultures in Early Fourteenth 
Century Bergen påvise at den norrøne og latinske tekstkulturen i Norge var mye mer levende 
på 1300-tallet enn det har vært vanlig å hevde. Med sin doble språklige kompetanse i latin og 
norrønt har Wellendorf potensial til å bidra substansielt til et nytt syn på en periode i norsk 
historie som gjerne har vært betraktet i et nedgangsperspektiv. Også Wellendorfs prosjekt er 
flerfaglig orientert. 
 
 
Helhetsvurdering 
 
Åslaug Ommundsens budsjett viser at hun innenfor sitt prosjekt ønsker å finansiere én 
postdoc.- og én ph.d.-stipendiat, foruten en gjesteforsker. Med lønnsmidler til seg selv og 
driftsmidler har hun et totalbudsjett på NOK 12 400 000 fordelt på 3 år. 50% av dette beløpet, 
dvs. NOK 6 200 000, ville måtte finansieres over LLEs instituttbudsjett og vesentlig belaste 
stipendiatposten. Den summen Åslaug Ommundsen budsjetterer med, svarer til ca tre 
stipendiatstillinger. Det vil si at det blir tre færre stillinger til frie utlysninger i 2012.  
 
Latin ikke er blant de fagene som ifølge fakultets plan trenger rekruttering. Latin er heller 
ikke, i  IR-vedtak av 6. mai 2010, nevnt blant de fagene som instituttet mener det er 
nødvendig å styrke spesielt i de nærmeste år. Det må likevel presiseres at det per i dag ikke er 
noen professor i latin, og at innehaveren av den ene av de to eksisterende latinstillingene, 
Mathilde Skoie, har permisjon. Hvis hun skulle velge å si opp, ville det bli behov for en 
etterfølger for henne.  Skoie har imidlertid klassisk latin som sitt fagfelt, mens Ommundsens 
område er middelalderlatin. Aidan Conti, som nettopp er ansatt som førsteamanuensis, har 
også middelalderlatin som sitt felt. 
 
Jonas Wellendorfs budsjett viser at han innenfor sitt prosjekt ønsker å finansiere én postdoc.-
stilling og én ph.d.-stipendiat, foruten to gjesteforskere og to studentstipendiater. Med 
lønnsmidler til seg selv og driftsmidler har han et totalbudsjett på NOK 12 236 000. Dette er 
omtrent det samme beløpet som Ommundsen har budsjettert med. I Wellendorfs tilfelle vil 
imidlertid den økonomiske belastningen ved et eventuelt BFS-stipend bli betraktelig mindre 
for instituttet, av den grunn at midler avsatt til videreføring av professor Else Mundals stilling 
når hun går av i 2012, ville kunne gå inn som del av finansieringen fra LLEs side. Ifølge et 
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anslag, som også fakultetet har gjort, ville instituttets utgifter i forbindelse med et eventuelt 
BFs-stipend til Jonas Wellendorf tilsvare omtrent to stipendiatstillinger. Dette vil si at det blir 
to færre stillinger til frie utlysninger i 2012.  
 
Det nevnte IR-vedtaket av 6. mai 2010 tar utgangspunkt i at Else Mundals stilling skal 
videreføres og fastslår at norrøn filologi trenger å styrkes. Den planlagte utlysningen av 
stillingen i norrøn filologi vil bli holdt tilbake dersom Wellendorfs søknad når opp. Om 
Wellendorf får stipend, vil det derfor ikke gripe inn i fagdimensjoneringsplanen.  
 
For begge prosjektene gjelder det at omgjøring av stipendiatstillinger til postdoc-stillinger 
krever større lønnsutgifter. I tillegg vil ikke instituttet få resultatmidlene som vi får når 
stipendiatene disputerer.  
 
 
Prioritering 
 
Den rekrutteringspolitiske redegjørelsen ovenfor gjør det klart hvorfor instituttets prioritering 
må bli som følger: 
 

1. Jonas Wellendorf. 
2. Åslaug Ommundsen. 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Instituttrådet ved LLE støtter både Åslaug Ommundsens og Jonas Wellendorfs BFS-søknader, 
og prioriterer Wellendorfs søknad fremfor Ommundsens. 
 
 
. 
 
 

 
 
 
 

Eventuelt 
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Instituttrådet LLE - oversikt over medlemmene høste n 2010 / våren 2011 

Felles e-postliste for medlemmer og varamedlemmer: inst-raad@lle.uib.no 
Sekretær: administrasjonssjef Solveig Steinnes solveig.steinnes@lle.uib.no 

Leder : Institutttleder Per Buvik @Per.Buvik@lle.uib.no  

Gruppe A  

• Torodd Kinn  Torodd.Kinn@lle.uib.no  
• Ingrid Nielsen  Ingrid.Nielsen@lle.uib.no Permisjon høst2010/vpr2011  
• Victoria Rosén  Victoria@lle.uib.no  
• Tor Bastiansen Trolie   Tor.Trolie@lle.uib.no  
• Gjert Frimann Vestrheim Gjert.Vestrheim@lle.uib.no   
• Jørgen Bakke Jorgen.Bakke@lle.uib.no 1. vara, fungerer for Nielsen under permisjon  

Gruppe A, vara  

1. Hilde Corneliussen Hilde.Corneliussen@lle.uib.no  
2. Sigrun Eilertsen  sigrun.eilertsen@lle.uib.no  
3. Henning Laugerud henning.laugerud@lle.uib.no  
4. Christine Hamm  christine.hamm@lle.uib.no  
5. Keld Hyldig  Keld.Hyldig@lle.uib.no  
6. Daniel Apollon  Daniel.apollon@lle.uib.no  

Gruppe B: Ragnhild Anderson, Ragnhild.Anderson@lle.uib.no 

Gruppe B, vara: Frode Helmich Pedersen Frode.Pedersen@lle.uib.no 

Gruppe C:  Ranveig Lote Ranveig.Lote@lle.uib.no  

Gruppe C, vara  

1. Anne-Margrethe Lorentzen Anne-Ma.Lorentzen@lle.uib.no  
2. Håvard Peersen Havard.Peersen@lle.uib.no   

Gruppe D  

• Fride Wangsmo Fride.Wangsmo@student.uib.no (litteratur)  
• Arnt Robert Leganger arnt.leganger@student.no (teatervit)  
• Eline Hansen Eline.m.hansen@student.uib.no (nordisk)  

Gruppe D, vara  

1. Kazima Sjøvoll (litteraturvitenskap)  
2. Nora Vaage (kunsthistorie)  
3. Janne Hjelle (nordisk)   

 


