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Dagsorden 

Godkjenning av innkalling og sakspapir  
Godkjenning av referat 
 
 
REFERAT FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE 
 
Sted: rom 435, HF-bygget 
Tid: 24. august 2009, kl. 14.30 
 
Til stede: 
Gruppe A: Tor Trolie, Johan Myking, Atle Kristiansen, Ingrid Nymoen, Gisle Selnes (vara) 
Siri Meyer, Hilde Corneliussen (vara), Gjert Vestrheim 
Gruppe B: Øyunn Viken, Vera Wilhelmsen 
Gruppe C: Anne-Ma Lorentzen 
Gruppe D:  -  
 
Forfall gruppe A: Sigrid Lien, Koenraad DeSmedt. Ingen vara møtte for disse to.  
Forfall gruppe C: Asle Leidland.  Ingen vara møtte. 
Forfall gruppe D: Ingen møtte fra gruppe D 
 
Møteplikt/talerett: Instituttleder Stein Haugom Olsen og adm.sjef. Solveig Steinnes 
 
 
Dagsorden ble godkjent.   
 
− Kommentar til innkalling og sakspapir 
− I første innkalling var nummereringen av vararepresentantene falt ut.  
− I den siste innkallingen/utdelt på møtet var dette korrekt. 
 
 
SAK 16/09 Valg av nytt instituttråd  
 
Ingen innvendinger mot at Tor Trolie, som også stilte til valg, ledet møtet.  
Ikke ønske om skriftlig valg. 
Ingen innsigelser til listene.  
Kommentar til forslagsstiller fra gruppe C: Det skal være Ida Elisabeth Hagen, ikke Inger. 
 
Vedtak 
Instituttrådet velger nytt instituttråd i henhold til vedlagt liste. 
Gruppe D må velge representanter snarest mulig.  
 
 
 
Eventuelt 
Ingen saker under eventuelt. 
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Orienteringssaker 
 

Orienteringssak a) Om orienteringssaker på ekstramø ter  
Når vi innkaller til ekstramøter er det stort sett i forhold til viktige saker der instituttrådet skal 
få uttale seg innen gitt frist fra fakultetet. For at disse møtene skal bli kortest mulig er det ikke 
orienteringssaker her, disse blir satt opp på de vanlige instituttrådsmøtene.  
 
 

SAKSPAPIR 
 
 

SAK 17/09 Budsjettforslag 2010  
 
Dokumenter i saken Budsjettforslag 2010. Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske 

studier 
 

 Eksternfinansierte forskningsprosjekt  – LLE. Oversikt pr. 24. 
august 2009 

 Eksternfinansiert forskning – oversikt fra PA-modulen (vedlagt 
nedenfor) 

 
 2009/8532 

 

Budsjettforslag 2010 – Innhenting av forslag fra institutt og enheter 
HF (vedlagt nedenfor) 

 

- Budsjettforslag 2010. Institutt for lingvistiske,  litterære og estetiske 
studier 

 
1. Sammendrag 
På undervisningssiden prioriterer instituttet det fortsatte arbeidet med å forenkle 
studiestrukturen og redusere kursporteføljen for på denne måten å legge til rette for at 
instituttets undervisning kan leveres innen rammen av de faste stillingsressursene som 
instituttet råder over. Dette arbeidet har pågått siden høsten 2007 og har så langt gitt en 
innsparing på ca. 1.000.000 kroner. Instituttet ønsker i det kommende år også å prioritere 
internasjonalisering av studentmassen ved å tiltrekke seg flere internasjonale studenter. På 
forskningssiden vil instituttet nå vurdere aktiviteten i instituttets mange forskergrupper og 
prioritere støtte til de forskergrupper som viser stor aktivitet gjennom publisering, seminarer 
og konferanser og støtte forskergrupper som er i ferd med å utarbeide søknader om støtte til 
større prosjekter. 
 
I perioden 2010 – 2012 vil instituttet få fem ledigheter ved oppnådd aldersgrense 70 år. 
Instituttet er inneforstått med at tre av disse stillingene vil representere instituttets bidrag til 
den nødvendige reduksjonen av fastlønnsbudsjettet og vil i 2010 kunne bidrag med en av de 
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to stillingene som da faller ledig. I tillegg til disse fem stillingene kommer en halv stilling som 
også blir ledig grunnet oppnådd aldersgrense, men som blir erstattet gjennom en intern 
omdisponering. Instituttet har også mottatt varsel om at en ansatt i lektorutdanningen vil gå av 
i august 2010 etter oppnådd aldersgrense 67 år. Da lektorutdanningen er et av de prioriterte 
områder for Universitetet i Bergen har vi allerede bedt om å få utlyse denne. 
 
2. Prioriteringer innenfor rammen 
 
Stillinger 
Instituttet vil i 2010 få tre ledigheter. I kunsthistorie går professor Gunnar Danbolt og 
førsteamanuensis Marit Nybø av ved fylte 70 år og førsteamanuensis Laila Aase ved den 
integrerte lektorutdanningen har varslet at hun ønsker å gå av i august 2010. Lektor-
utdanningen representerer et satsingsområde for Universitetet i Bergen og LLE vil derfor 
prioritere å utlyse denne stillingen så snart som mulig. Den ene av de to stillingene i 
kunsthistorie vil representere instituttets bidrag til reduksjon av fastlønnsbudsjettet i 2010. 
Den andre stillingen (stillingen etter Gunnar Danbolt) ønskes utlyst. Instituttet vil også kunne 
bidra med en stilling i 2011 og en stilling i 2012 til reduksjon av fastlønnsbudsjettet. 
Instituttet vil vurdere ønskeligheten av å omdisponere den resterende stillingen i perioden 
2010 til 2012 til et område hvor studenttrykket er høyt. 
 
Undervisning 
Instituttets prioritering på undervisningssiden i 2010 er å redusere behovet for timelærere 
ytterligere og fortsette arbeidet med å utvikle mindre krevende eksamensordninger. LLE 
ønsker å gjøre dette gjennom å fortsette å legge om og forenkle studieordningene i de 
forskjellige fagene og å øke samarbeidet mellom fag der dette er naturlig. Dette vil gi 
grunnlag for å redusere antall undervisningsemner (redusert fra 240 i 2007 til 200 i 2009) 
ytterligere. Målet er å dimensjonere undervisningsomfanget i forhold til arbeidsplikten til de 
fast ansatte. 
 
Dette arbeidet har pågått siden 2007 og har allerede ført med seg betydelige innsparinger. 
Siden oppstart 2007 har studieordningene vært gjennomgått ved mange av fagene ved LLE og 
på en del fag har det vært gjennomført større omlegginger. Det har også vært arbeidet intenst 
for å redusere bruken av timelærer i inneværende år og i høstsemesteret 2009 er bruken av 
timelærere minimal. Kuttet i timelærerbudsjettet for høsten 2009 var imidlertid en nødløsning 
som tvang seg fram fordi LLE ikke var informert tilstrekkelig om den økonomiske situasjonen 
og dermed ikke kunne fordele kuttene på to semester. LLE vil i 2010 forsette det planmessige 
arbeidet for å redusere bruken av timelærer, og målet et å få til en reduksjon av timelærer-
budsjettet i forhold til 2009. 
 
Som en del av omleggingen i studieplaner har LLE også gjennomført endringer i evaluerings- 
og eksamensordningene. Her vil det også bli innsparinger på sikt, muligens allerede i 2010, 
men det er vanskelig å anslå hvor store disse innsparingene vil være. Dette arbeidet må 
imidlertid hele tiden ta hensyn til av kvalitetsreformen ikke utvannes i altfor stor grad.  
 
Det vil fortsatt være nødvendig å leie inn timelærere for å dekke undervisningen for de som 
går ut i forskningspermisjoner og velferdspermisjoner, som blir frikjøpt for å delta i 
eksternfinansierte prosjekter osv. LLE har i den sammenheng lagt vekt på å bruke 
arbeidsplikten til både PhD- og post doc-stipendiater. 
 
Fornying av undervisningsutstyr – PC-er 
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LLE har to fag der datamaskinene er både arbeidsverktøy og studieobjekt, digital kultur og 
datalingvistikk. Disse fagene er avhengige av datarom som kan brukes til selvstudium og 
undervisning, med datamaskiner som kan kjøre spesielle program.  
Dette har vært et stort problem det siste året, da datamaskinene allerede for mange år siden 
har blitt utdatert. Datamaskinene klarer ikke å kjøre nødvendig programvare. Det bør derfor 
settes av en pott til jevnlig oppdatering av datamaskiner i disse rommene.  
 
Forskning 
Instituttets prioriteringer på forskningssiden er å rasjonalisere og konsolidere forskergruppene. 
Instituttet er i øyeblikket i ferd med å evaluere aktiviteten i forskergruppene. Dette skal gi 
grunnlag for en omdisponering av støtten til forskergruppene. Forskergrupper som viser stor 
aktivitet gjennom publisering, seminarer, konferanser og utarbeidelse av søknader om ekstern 
finansiering til større prosjekter vil motta støtte fra instituttet. 
 
Instituttet har allerede to stillinger knyttet til universitetets Holbergprosjekt og deltar tungt i 
virksomheten til CMS. Forseprosjektet (SFF finalist) og prosjektet Indo-European Case and 
Argument Structure in a Typological Perspective (finansiert av Bergen forskningsstiftelse) er 
også del av instituttets prosjektportefølje. I alt har instituttet syv eksternt finansierte prosjekter. 
Disse prosjektene representerer en betydelig administrativ byrde for instituttet og det er et mål 
for 2010 å opprettholde støtten til disse prosjektene. 
 
Som det vil fremgå av punkt fire har instituttet allerede høy beredskap når det gjelder å være 
oppmerksom på og benytte seg av eksterne finansieringsmuligheter. 
 
3. Prioriteringer utenfor rammen 
 
Norsk som andrespråk 
Fagområdet norsk som andrespråk er i sterk vekst. Det er et stort og umettet marked av 
lektorer og lærere som ønsker videreutdanning på dette feltet. Antallet søkere som plasserte 
årsstudiet av dette faget som sitt førstevalg øket fra 21 i 2008 til 51 i 2009. Det er også 
betydelig etterspørsel etter fjernundervisning. Av ressurshensyn måtte imidlertid LLE legge 
sitt fjernundervisningstilbud, PRISME, på is. VOX (en etat under Kunnskapsdepartementet) 
etterlyser tilbud og er villig til å gå inn med en betydelig finansiering bade av utvikling og 
gjennomføring av kompetansegivende studietilbud rettet mot lærere som underviser i norsk 
for voksne innvandrere. Denne henvendelsen kom i forbindelse med at PRISME ble lagt på is. 
.  
Med regjeringens beslutning om å øke antallet obligatoriske timer med norskopplæring for 
innvandrere fra 300 til 600 er det å forvente at etterspørselen etter denne utdanningen vil øke 
ytterligere. For å møte dette behovet vil LLE fra høsten 2010 tilby spesialisering i norsk som 
andrespråk.  
 
LLE har også en betydelig investering i forskningen på dette området og ansatte ved instituttet 
mottok  NOK 10.430.000 for å utføre forskningsprosjektet ”ASKeladden - Morsmålstransfer i 
norsk innlærerspråk. En korpusbasert tilnærming”. 
 
Problemet er imidlertid at LLE ikke kan opprettholde denne aktiviteten med bare to stillinger 
på dette området. På sikt vil det være mulig å overføre en stilling fra andre av instituttets 
fagområdet til norsk som andrespråk, men instituttet trenger en stilling allerede i 2010 dersom 
vi skal opprettholde det nåværende aktivitetsnivå.Vi vil derfor søke om en 
førsteamanuensis/post.doc stilling utenfor rammen av vår vanlige bevilgning.  
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Den integrerte lektorutdanningen 
 
LLE er også tungt inne i den intgrerte lektorutdanningen både i undervisning og på 
administrasjonssiden. Dette er et satsingsområde for Universitetet i Bergen og instituttet fikk 
ved ekstratildelingen like før sommeren 5 ekstra studieplasser i tillegg til de som instituttet 
allerede hadde. Da tildelingen skjedde var det et ønske fra fakultetet om at instituttet skulle 
akseptere enda flere studieplasser enn de fem. På grunn av ressurssituasjon var vi imidlertid 
nødt til å avslå dette. 
 
Den integrerte lektorutdanningen i norsk har meget god søkning og i den nåværende 
økonomiske situasjon er det å vente at søkningen til denne utdannelsen vil øke da den sikrer 
en relativt godt betalt og trygg arbeidsplass i skolen. Vi vil derfor be om tildeling av en 
førsteamanuensisstilling til den integrerte lektorutdanningen utenfor rammen av vår vanlige 
bevilgning slik at vi kan øke inntaket. 
 
Vi prioterer de to stillingene som det her er søkt om som følger: 
 

(1) Førsteamanuensisstilling/post.doc stilling i norsk som andrespråk 
(2) Førsteamanuensisstilling til den integrerte lektorutdanningen. 

 
 
 4. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 
 
Eksisterende prosjekter 
LLE har en prosjektportefølje så ca. kr 36.000.000 spredd over tre år. Vi viser til vedlagt 
oversikt. 
 
Prosjektsøknader 
Se vedlagte oversikt over prosjektsøknader som ved innvilgelse vil ha startdato i 2010. 
 
 
4. Mindre ombyggingstiltak 
 
LLE har de senere årene fått flere stillinger enn planlagt ved omstillingen i 2007, særlig 
knyttet til eksternfinansierte prosjekt. Vi har også fått noen flere stillinger som ikke ble 
planlagt inn før omstillingen.  
For å løse en akutt og prekær situasjon ønsker vi å bygge om ett firevindus kontor i fjerde 
etasje, HF-bygget, til to kontorer. Prisen er anslått av EIA til 65.000.- inkl.avg. Det er 
medregnet bygningsmessig arbeid, elektrikerarbeid og ventilasjon.  

 
I fjerde etasje er det behov for utskriftning av gulvbelegg og maling av tak på kontor. Dette 
ble lovet gjennomført i forbindelse med arbeidene i HF-bygget, men pga mye uro rundt 
omstilling og samlokalisering ble arbeidet utsatt. Fakultetet har tidligere lovet at dette arbeidet 
skal bli gjort.  
 
 
 
 
 



 side 7 av 12 

 

- Eksternfinansierte forskningsprosjekt LLE. Oversi kt pr. 24. august 2009 
 
NFR 
ASKeladden - Morsmålstransfer i norsk innlærerspråk. En korpusbasert 
tilnærming 

Prosjektleder: professor Kari Tenfjord 
To stipendiater og en postdoc er knyttet til prosjektet 
 
Prosjektet skal undersøke hvordan innvandreres morsmålsferdigheter påvirker deres tilegnelse 
av norsk. Cecilie Carlsen er tilsatt som postdoktor på prosjektet. I tillegg er to stipendiater, 
Hilde Johansen og Snorre Karkkonen Svensson. Totalbevilgning: NOK 10.430.000 

Dialektendringsprosessar 

Prosjektleder: Helge Sandøy 
En postdoc er knyttet til prosjektet 
 
Prosjektet har som hovedmål å utvikle innsikt i moderne dialektendringsprosesser og 
forholdet mellom samfunnsendring og språkendring. De skal digitalisere og transkribere 
opptak fra eldre dialektstudier på Vestlandet, og sammenligne resultatene med ferske opptak 
fra de samme stedene. Totalbevilgning: NOK 6.000.000 

Justismordets dramaturgi. Om konstruksjonen av falske fortellinger i 
retten. En tverrfaglig undersøkelse (2009-2011) 

Prosjektleder: Arild Linneberg 
To postdoc-stillinger skal knyttes til prosjektet 

Prosjektet skal undersøke konstruksjonen av de fiktive fortellingene justismord forutsetter, og 
befinner seg i skjæringsfeltet mellom særlig juss og humaniora, men også samfunnshistorie. 
Det konkrete materialet fra undersøkelsen er justismord fra no rsk historie som Hetle- og 
Liland-saken, samt uavklarte saker som Torgsersensaken og Treholtsaken. Totalbevilgning: 
NOK 7.000.000 

Poetiske elver – språk, tid og topografi i en litterær genre 2009-2011 

Prosjektleder: Anders Kristian Strand, personlig postdoktorstipend 

Prosjektet skal studere elven som et sentralt litterært topos i et utvalg av dikt fra senantikken 
til vår tid, gjennom tre hovedakser: språk, tid og topografi. 

Norsk litteraturkritikks historie. August 2009- jul i 2011 

Prosjektleder: Eirik Vassenden, forsker 
Dette er et NFR-prosjekt knyttet til NTNU, der vi har en underavtale med NTNU.  
 
BERGEN FORSKNINGSSTIFTELSE 
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Indo-European Case and Argument Structure in a Typological Perspective 

Prosjektleder: Jóhanna Barðdal  
To stipendiater og en postdoc knyttet til prosjektet 

Prosjektet går ut på å undersøke og sammenligne ikke-kanoniske kasusmønster hos verb på 
tvers av de eldre/arkaiske indoeuropeiske språkene. Totalbevilgning: NOK 12.000.000 

EU – 7. RAMMEPROGRAM 
CLARIN - Common language resources and technology infrastructure 2008 
- 2011.  
Prosjektleder: Professor Koenraad De Smedt 
 
Finansisering: EU (FP7) 
CLARIN (Common language resources and technology infrastructure) har som mål å etablere 
en integrert elektronisk forskningsinfrastruktur for språkressurser og -teknologi, til nytte for 
en lange rekke formål innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. Uib og AKSIS samarbeider 
om dette. Professor Koenraad De Smedt er prosjektleder ved UiB. Se prosjektets hjemmeside: 
http://www.clarin.eu/ 
 
 
CLARA  
Prosjektleder: Professor Koenraad De Smedt 
Stort europeisk prosjekt som skal koordineres fra Bergen. I første omgang skal to stipendiater 
og en faglig/administrativ delstilling knyttes til prosjektet.  
 
 
MELZTER – TILDELING FOR 2009 
 
Language Diversity and Parallel Grammars — Pilot Project  
Prosjektleder: Victoria Rosén 

Totalbevilgning: NOK 300.000 

 

SØKNADER FRA LLE UNDER BEHANDLING   
Oversikt pr. 24. august 2009 
 
 NFR- FRIHUM : 
Ludvig Holbergs essayistikk - sjangerhistorie og borgerlig offentlighet  
Prosjektleder: Eivind Tjønneland 
Søknadssum: NOK 7.000.000 
 
Modernismens grenser 
Prosjektleder: Professor Erik Bjerck Hagen 
Søknadssum: NOK 7.000.000 
 
Språkutvikling på industristader. Ei longitudinell sosiolingvistisk gransking av talemåla 
i Årdal, Odda, Tyssedal og Sauda siste hundre åra 
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Prosjektleder: Professor Gunnstein Akselberg 
Søknadssum: NOK 8.585.000 
 
HERA 
Developing a Network-Based Creative Community: Electronic Literature as a Model of 
Creativity and Innovation in Practice 
Prosjektleder: Førsteamanuensis Scott Rettberg 
Søknadssum: EUR 285 000 (UiBs andel av prosjektet). 
 
Photographs, Colonial Legacy and Museums in Contemporary European Culture 
Prosjektleder: Professor Sigrid Lien 
Søknadssum: EUR 172 000 (UiBs andel av prosjektet) 
 
ERC SØKNADER 
Alignment and Argument Structure in Proto-Indo-European: Towards a New Paradigm. 
Prosjektleder: Forsker Jóhanna Barðdal 

Søknadssum: EUR 2.395.555 
 
 

- Eksternfinansiert forskning – oversikt fra PA-mod ulen (vedlagt nederst i 
dokumentet) 
 

 - Budsjettforslag 2010 – Innhenting av forslag fra  institutt og enheter HF 
(vedlagt nederst i dokumentet)  
 
 
 
Forslag til vedtak 
Instituttrådet vedtar vedlagte forslag som LLEs innspill til fakultetets budsjett for 2010.  
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SAK18/09 Høring om småfag i humaniora 
 
Dokumenter i saken  
Sak  2009/6727  Høring – småfag i humanioria, oversendelsesbrev 

 Småfag i humaniora – framlegg fra instituttleder 
 OPPFØLGING AV NASJONAL HUMANIORASTRATEGI 

"Småfag" i humaniora –diskusjonsnotat. Eget vedlegg (28 sider) 
 

-  Høring – småfag i humanioria, oversendelsesbrev  

 
Vedlagt er kun tekstene i oversendelsesbrev - fra HF-fakultetet og fra Det nasjonale 
fakultetsmøtet. Saksnummer til saken i ephorte er 09/6727 .   
 
Høring - Småfag i humaniora  
Det nasjonale fakultetsmøtet har utarbeidet et notat om ”Småfag i humaniora”, som er oversendt til de 
nasjonale fagrådene til høring. I oversendelsesbrevet har de også bedt fakultetene om å sende et 
høringssvar innen 15. september. Fagmiljøene vil kunne bidra til prosessen i fagrådene, men vi ber 
instituttene om å levere kommentarer til fakultetets høringssvar innen 8. september. Spørsmålene som 
er rettet mot fakultetet er oppsummert i slutten av hvert avsnitt. 
 
SMÅFAG" I HUMANIORA - HØRINGSNOTAT 
Den nasjonale strategien for humanistisk forskning som Norges Forskningsråd, på oppdrag 
fra Kunnskapsdepartementet, utarbeidet i 2007 følges nå opp av dekanene og Nasjonalt 
fakultetsmøte. I oppdraget fra departementet heter det bl.a. at strategien skal gi en vurdering 
av situasjonen for små fag. Nasjonalt fakultetsmøte for historisk-filosofiske fag drøftet i sitt 
møte 7. mai 2009 saken, særlig spørsmålet om "småfag" i humaniora. Det ble vedtatt et 
høringsnotat om "Småfag" i humaniora" som nå er sendt til de respektive fagrådene. 
Høringsnotatet oversendes med dette også til fakultetene med høringsfrist 15. september. 
 
  

- Småfag i humaniora – framlegg fra instituttleder 
 
I brev fra Det humanistiske fakultet til instituttene datert 1. juli 2009, ber fakultetet om en 
høringsuttalelse angående småfag i humaniora. Høringsuttalelsen skal bestå innspill til svar på 
de spørsmålene som stilles til de humanistiske fakultetene og ”utvalgte fagråd” i 
notatet ”’Småfag’ i humaniora – diskusjonsnotat” fra det Nasjonale fakultetsmøte i Athen den 
7. mai 2009. Spørsmålene som stilles er som følger: 
 

1. Er det hensiktsmessig med tydeligere profilering de ulike HF-fakultetene i mellom enn 
de som her er skissert? Hvilke virkemidler er i så fall egnet til å få fram større 
forskjeller? (s.6) 

 
2. Er det andre fag enn språkfag som fakultetene selv betrakter som "utsatte "? Gi 

ekspempler. (s.8) 
 

3. Er dette de relevante dimensjonene for å diskutere en eventuell utvidelse av 
språkporteføljen, eller er andre dimensjoner like relevante? (s.8) 
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4. Har noen av fakultetene konkrete planer om en utvidelse av språkporteføljen? (s.8) 
 

5. Har noen av fakultetene konkrete planer om å legge ned noen språkfag? (s.9) 
 

6. Tilbudet i tysk og fransk synes å være er for omfattende i forhold til rekrutteringen. 
Hva gjør fakultetene for å tilpasse og dimensjonere tilbudet bedre? Er det konkrete 
eksempler på løsninger (samarbeidsløsninger, nye tverrgående tilbud mv.) som har 
bidratt til bedre  dimensjonering? (s.11) 

 
7. Hvordan forholder lærestedene seg til forholdet mellom høyere og lavere grad? Kan 

det være relevant å skille mellom høyere og lavere grad slik at høyere grad begrenses 
til færre læresteder? Er det aktuelt å tenke seg ulike type språkutdanninger i ulike 
regioner? (s.11) 

 
8. Hvordan er situasjonen for russisk? Planer? (s.11) 

 
9. Hvordan er situasjonen for italiensk ? Planer? (s.11) 

 
10. Hvilke muligheter finnes for å styrke klassiske språk i Norge gjennom 

samarbeidsløsninger og/eller utveksling? (s.13) 
 

11. Kan fagrådet bidra med konkrete forslag til aktuelle samarbeidsløsninger som ikke 
innebærer netto ressursøkning? Samarbeidsløsninger valgt i andre land? Forslag til 
hvordan utenlandssentrene kan bidra i eventuelle løsninger (sommerkurs el lign)? 
(s.13) 

 
12. Hvordan håndteres utfordringene knyttet til klassiske fag på de fakultetene der disse 

fagene er mest utsatt for økonomiske svingninger? (s.13) 
 

En del av disse spørsmålene er ikke relevante for vårt institutt. Dette gjelder spørsmålene 5, 6, 
7, 8 og 9. Når det gjelder spørsmålene 10, 11, 12 vil disse bli sendt for uttalelse til 
fagkoordinator for klassiske fag. 
 
Når det gjelder spørsmålene 1 og 3 mottas innspill fra instituttrådet med takk. 
 
Spørsmål 2 og 4 faller direkte under instituttrådets myndighetsområde. Hvilke fag som ansees 
som ”utsatte” vil påvirke instituttets strategiske planlegging. Ditto for en utvidelse av 
språkporteføljen. Disse spørsmålene vil derfor bli tatt opp til diskusjon og i møtet.  
 
Instituttet har i øyeblikket ett fag som kan sees som utsatt. Det er teatervitenskap. Jeg ville 
foreslå at vi melder tilbake til fakultetet noterer seg dette for videre formidling. 
 
Spørsmål 4 synes irrelevant for LLE, men i dokumentet og vedleggene nevnes norrønt og 
norsk som andrespråk som egne ”småfag”. Ønsker IR at instituttet skal komme med innspill 
her i lys av det som sies om norsk som andrespråk i budsjettforslaget? 
 
 
Oppfølging av nasjonal humaniorastrategi. "Småfag" i humaniora –
diskusjonsnotat. Eget vedlegg (28 sider)  
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