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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: 13. september 2010 kl 14.15. Møtet sluttet 16.10 
 
Til stede 
Gruppe A: Per Buvik (leder), Torodd Kinn, Gjert Vestrheim, Victoria Rosén, Sigrun Eilertsen 
Gruppe B: Ennå ikke valgt  
Gruppe C: Ranveig Lote 
Gruppe D: Arnt Robert Leganger, Trude Kristin Mjelde, Fride Wangsmo 
Solveig Steinnes, sekretær 
 
Til referat, innkalling og dagsorden 
− Presentasjon av ny instituttleder. Presentasjon av IR.  
− Godkjenning av innkalling. Noen av studentene hadde ikke fått innkalling pga sen 

oppnevning. De fikk sakene utdelt i møtet, men hadde da ikke hatt tid til forberedelse.  
− Referat godkjent.  
 
Orienteringssaker 

a) Endringer i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling – 
opprykk til professor. Ingen kommentarer 

b) Forskningsterminer 2011. Ingen kommentarer 
c) Stillinger og personal høsten 2010. Nye, endringer, engasjement. Ingen kommentarer 
d) Rapport fra semesterstart ved LLE høsten 2010. En del spørsmål omkring 

overbooking/inntak ved LLE, særlig knyttet til erfaringsbasert master 
e) Evaluering av instituttsammenslåingen ved Det humanistiske fakultet.  

IR diskuterte fremgangsmåten for tilbakemeldinger.  Fagkoordinatorene bør komme 
med noen korte tilbakemeldinger til IR i forkant av møtet. Ikke mer enn en A4-side. 
Instittuttrådet tar disse tilbakemeldingene med til møtet med evalueringskomiteen. 

 
 
Sak 14/10 Middelalderforskningens fremtid etter 2012. Høringsuttalelse 
 
Orientering ved Per Buvik, og Gjert Vestrheim. Etter diskusjonen ble det enighet om at 
konklusjonen i høringsuttalelsen bør være 
 

1. Fakultetet må sikre at middelalderforskningen blir videreført ved fakultetet. 
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2. Middelalderforskningen bør, så lenge særskilt finansiering ikke foreligger, ikke 
organiseres ved et eget senter, men integreres i fakultetets ordinære drift, og 
gjennom bruk av eksisterende eller nydannede forskergrupper.   

 
Vedtak 
LLE sender foreslåtte høringsuttalelser med konklusjonen overfor til fakultetet.   
 
 
Sak 15/10 Bruk av videokonferanse ved muntlige eksamener LLE høsten 2010  
 
Saken ble utsatt etter diskusjon. For å ta en avgjørelse ønsker man å få bedre utredet om 
praktisk gjennomføring, kostnader, faglige begrunnelser og også erfaringer fra IF. 
  
 
Eventuelt 
Ingen ting under eventuelt.  
 
 
Merknadsfrist: torsdag 30/9/10. Dersom det ikke er kommet merknader innen fristen regnes 
protokollen som godkjent.  
 
 
Solveig 26/9/10 
 
31/9/10 Ingen merknader kommet inn 
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Orienteringssaker 
 

Orienteringssak a) Referat fra UUI 27/09/10 
 

Referat fra møte 
Utvalg for undervisning og internasjonalisering. 
Institutt for lingvistisiske, litterære og estetiske studier 
Tid: Mandag 27. september, kl. 13.15-15.00 
Sted: Rom 435, HF-bygget 

Til stede: Thorsteinn Indridason (undervisningsleder), Torodd Kinn, Jørgen Sejersted, Erling 
Aadland, Bente Kiilerich, Gjert Vestrheim (gikk under sak 36/10), Pär Sandin (kom under sak 
36/10), Christer Johansson, Jens Elmelund Kjeldsen, Hilde Corneliussen, Kazima Sjøvoll, 
Nora Vaage, Janne Mari Hjelle, Ranveig Lote. 

Meldt forfall: Knut Ove Arntzen, Atle Kristiansen. 

Programkoordinatorer Ellen Mortensen var ikke til stede, etter avtale. 

 

Saksliste 

UUI-sak 33/10: Godkjenning av innkalling og saksliste.  

Det var kun én studentrepresentant på innkallingen. Årsaken var at det var noe uklart hvem 
som skulle stille som studentrepresentanter. Dette rettes opp til neste møte.   

UUI-sak 34/10: Godkjenning av referat fra møtet 31. 05. 2010.  
Merknadene som kom inn til referatet fra møtet 31.05. er ikke innkorporert i det opprinnelige 
referatet, men lagt til på slutten av dokumentet.  
I fremtiden vil merknadene bli satt opp på denne måten, og så vil referatet med innkomne 
merknader bli sendt ut til en siste godkjenning. Om merknadene blir godkjent av flertallet, 
inkorporeres de i referatet slik at det endelige referatet som blir publisert på nettet og lagt 
frem for neste møte.   

UUI-sak 35/10: Orienteringssaker 

1. Semesterstart høsten 2010.  
2. Kvoteprogrammet, søknad om plasser fra digital kultur og lingvistiske fag.  
3. Gjennomgang av Erasmusavtaler. Nye avtaler.  
4. Lærerutveksling Erasmus, søkere fra LLE.  
5. Master i undervisning.  
6. Nye studentrepresentanter. Leder for Studentutvalget ved LLE, Kazima Sjøvoll, 

avklarer med de aktuelle studentrepresentantene som har meldt seg hvem som blir de 
faste  representantene i UUI før neste møte.  

7. Fakultetets handlingsplan 2010-2011. Lenke: http://link.uib.no/?1ucMi  
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8. Faglig-pedagogisk dag 4. februar.  
9. Undervisningsfrie dager våren 2011. Datoene i innkallingen er sendt ut fra Syllabus-

administrasjonen ved Utdanningsavdelingen. De inkluderer også vinterferieuken, og 
det ble  spørsmål om hvorvidt det var kommet pålegg om at denne skal 
være  undervisningsfri. Det fins ikke et generelt pålegg om at denne uken skal 
være  undervisningsfri, og grunnen til at datoene for vinterferien er med i 
denne   oversikten er nok bare at det er mange som etterspør informasjon om når 
vinterferien er. 

 Diskusjonssak: 

UUI-sak 36/10: Vurderingsformer 100-nivå. Diskusjon omkring ressursbruk. 
Undervisningsleder ber i denne saken om at fagmiljøene går kritisk gjennom sine 
vurderingsordninger for å redusere ressursbruken. Flere av fagmiljøene har problemer med 
akkumulert overtid på undervisningssiden og det er nødvendig å redusere ressursbruken for å 
unngå å overbelaste de faglige ressursene. Undervisningsleder ber fagmiljøene å holde seg til 
ett kontrollpunkt per emne på 100-nivå. En del emner har to eksamensdeler (kontrollpunkt). 
Fagmiljøene ser gjerne behov for å teste studentene både i bredden og i dybden. En måte å 
løse dette på er å bruke obligatoriske aktiviteter som breddetest, evt. om det er skrivetrening 
man ønsker å gi, at man bruker obligatoriske oppgaver i stedet for mapper med veiledning. 
Reduksjon i vurderingsordningene er særlig viktig på emner med mange studenter og i 
fagmiljøer der de ansatte har mye overtid på undervisningssiden.   

Endring av vurderingsordningene medfører emneplanendringer, og fristen for våren 2011 er 
forbi. Fristen for emneplanendringer for høsten 2011, er 1. februar. Undervisningsleder ønsker 
forslag om endringer i vurderingsordningene fra fagmiljøene til neste UUI-møte 1. november. 
Der vil forslagene bli en del av en vedtakssak om vurderingsformene med virkning fra 1. 
august 2011. 

 
UUI-sak 37/10: Oppnevning og bruk av programsensor på nye BA-program. 
Programsensorordningen er en del av den eksterne sensuren ved UiB. Programsensor 
oppnevnes for fire år, og det inngås en konkret arbeidsavtale med vedkommende. Det er 
nedfelt i UiBs reglement at man skal bruke programsensor på det enkelte studieprogram. I 
praksis for LLE bør man da ha programsensor per fag, og gi denne i oppgave å føre tilsyn 
med både bachelor- og masterprogram for det enkelte fag. Når man har en programsensor på 
et fag, har man en større fleksibilitet med hensyn til bruk av ekstern sensur til eksamen, og 
man har anledning til å kun bruke interne sensorer på emner.  

Fakultetet betaler programsensors honorar og instituttet har ingen økonomiske kostnader ved 
bruk av programsensor. Digital kultur har tatt i bruk programsensor fra 2009, og har gode 
erfaringer med dette. Kopi av avtalen som er inngått med deres programsensor kan 
distribueres til fagkoordinatorene som et eksempel på hvilke oppgaver man kan legge i 
avtalen.  

Når man nå har fått nye disiplinbaserte bachelorprogram, er det naturlig å få på plass 
programsensor ved LLE-fagene.  

 
Vedtakssaker: 
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UUI-sak 38/10:  Oppretting av språkemne til Erfaringsbasert master i undervisning 
med fordypning i norsk.   

Vedtak:  
Emnet NORMAU641 opprettes med virkning fra våren 2011. Studieplanen for 
Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i norsk oppdateres med tanke på 
emnetittelen for NORMAU641. 

UUI-sak 39/10: Emneplanendring for NOSP102 Nordisk: Moderne språk. Nordisk har 
hatt ressurskrevende vurderingsordninger på 100-nivået og dette bidrar til at timeressursen til 
undervisning og sensur er for høy i forhold til de tilgjengelige undervisningsressursene i 
miljøet. Nordisk språk har allerede kuttet noe og ønsker i denne saken å kutte ytterligere i 
vurderingsordningene.   

Fagkoordinator for nordisk litteratur, Jørgen Sejersted, kom med forslag om at vedtaket i 
saken også omfatter reduksjon i vurderingsordningene på nordisk litteratur, nærmere bestemt 
NOLI102, NOLI103 og NOLI103-F, med virkning allerede fra våren 2011. Sejersteds tillegg 
ble inkludert i vedtaket i møtet, se annet ledd av vedtaket.  

 
Vedtak:  
UUI vedtar de foreslåtte endringene i vurderingsformene for NOSP102, og ber om at 
fakultetet iverksetter endringen med virkning fra våren 2011.   

UUI åpner for innføring av lignende vurderingsformer med obligatoriske oppgaver uten 
skriftlig tilbakemelding for emnene NOLI102, NOLI103 og NOLI103-F. Emneplaner for 
disse emnene ettersendes UUI.  

UUI-sak 40/10: Endring av undervisningssemester på RET102. 
Jens Kjeldsen, programkoordinator for Bachelor i retorikk, redegjorde for saken i møtet. 
Endringen i undervisningssemester for RET102 er et ledd i en dreining av strukturen i 
programmet. Planen er at studentene fra neste høst skal ta RET101 og RET102 samtidig i 
andre semester av programmet.  

Ønsket om å endre undervisningssemesteret for RET102 kommer i utgangspunktet fra 
programstyrets ønske om en omlegging av strukturen i programmet.  

Vedtak: 
RET102 endrer undervisningssemester fra høst til vår. Instituttet ber fakultetet godkjenne 
endringen med virkning fra våren 2011.  

 
Thorsteinn Indridason 
undervisningsleder 

Ranveig Lote 
studieleder 

Merknadsfrist: 7. oktober 2010 
Ingen merknader. 
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Orienteringssak b) Muntlig orientering v/ institutt leder om 
fakultetskonferansen Voss. Tema: forskerutdanning.  
 

 

Orienteringssak c) HMS-møte 4. desember. Foreløpig orientering om 
program 
 

HMS-dag, fredag 3. desember: 
 
9.00  - 09.45  
 
Om å komme som ny til vår arbeidsplass: 
 
1. Ph.d.-stipendiat i digital kultur, Patricia Tomaszek 
2. Førsteamanuensis i gresk, Pär Olav Sandin 
3. Eksamenskonsulent Ida Elisabeth Hagen 
 
10.00 – 10.45  
 
Professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved UiB, Anders Skogstad:  
Om trivsel på arbeidsplassen: Hva vet vi, og hva kan vi gjøre? 
 
11.00 - 11.30  
Diskusjon/Samtale. 
 
11.30 Lunsj 
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SAKER OG SAKSPAPIR 
 
 

SAK 16 / 10 Høringsuttalelse – ny budsjettfordeling smodell ved HF 
 
- Høringssaken er tidligere sendt ut til instituttr ådet via e-post 
 
- Forslag til høringssvar fra LLE  
 
I - Generelle betraktninger 
 
LLE ser på forslaget til ny budsjettfordelingsmodell som grunnleggende positivt, på grunn av 
den gjennomsiktigheten og forutsigbarheten som ligger i modellen. Vi har diskutert saken på 
instituttet og har følgende kommentarer.  
 
Til punkt A i modellen – Stillinger – Langsiktig rekrutteringsstrategi 
 
Spørsmålene som LLE har drøftet i denne forbindelse er knyttet til beregning av basisressurs 
versus resultater. Vi har følgende merknader: 
 
− Basisressursen tar utgangspunkt i at et fag har 6 emner på bachelornivå. Noen ”fag” har 

flere bachelor- og/eller mastertilbud. Hos oss gjelder dette klassisk (gresk og latin – to 
ulike språk, og derfor to ulike studietilbud), lingvistiske fag (datalingvistikk og lingvistikk, 
to studieretninger i bachelorprogrammet, to ulike master) og nordisk (Tre studieretninger i 
bachelorgraden: norsk som andrespråk, nordisk språk og litteratur, norrøn filologi; 
integrert lektorutdanning i nordisk; erfaringsbasert master i nordisk).   
Modellen bør utvikles slik at dette blir beregnet inn når basis regnes ut. Det er innlysende 
at det kreves flere emner for å gi undervisning i språkene gresk og latin, enn i 
faget ”klassisk”. Dette kan gjøres f. eks gjennom å beregne en fast tilleggskostnad når det 
er flere studieretninger/fagtilbud/utdanninger i faget.  En måte å gjøre det å legge inn 
en ”sekundærfag”-faktor når dette er tilfelle, en annen måte er å legge til en viss prosent 
på basis for ekstra fagtilbud som fakultetet har bestemt skal være der. I tilfelle nordisk er 
spesielt lærerutdanningen og integrert lektorutdanning tilbud som fagmiljøene har i tillegg 
(og som er pålagt utenfra), og som derfor må beregnes i tillegg til den faste basisressursen 
på 6 studieemner.  

− Vi ser at utregningen av basisressurser forutsetter en bestemt studiepoengproduksjon. Er 
det en ”sperregrense” i forhold til et fags basis stillingsressurs? Er det aktuelt at et fag ikke 
lenger ” automatisk” tildeles en basisressurs om det produseres for få studiepoeng?  Dette 
vil vi gjerne ha avklart.  

− I Vedlegg to har man beregnet studiepoengproduksjonen ut fra årsenheter i 2008. Dette 
kan gi tilfeldige utslag. Vi tenker at et tall som baserer seg på snitt av 
studiepoengproduksjon f. eks de siste tre eller fem årene, vil gi et mer stabilt bilde av 
studiepoengproduksjonen ved de ulike fagområdene.  

− Vi har diskutert undervisningsbehovene i ”fremmedspråk” versus ”de andre” og faktorene 
som ligger til grunn for beregning av basisressursene. Flere fagmiljø har kommentert dette. 
Digital kultur og datalingvistikk er f. eks teknologifag som krever ekstra 
undervisningsbehov i forhold til datatekniske ferdigheter. Nordisk har en krevende 
situasjon pga kravet om bokmål/nynorsk i undervisningen.  
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− Modellen baserer seg på at fagmiljøene skal forholde seg til de faste ressursrammene, og 
at timemidler må belastes instituttenes driftsbudsjett. Situasjonen ved LLE er nå slik at vi 
(nesten) utelukkende holder oss innenfor de faste ressursrammene, men siden vi til enhver 
tid har mange personer ute i ulønnede permisjoner, ordinær forskningsfri, eksterne frikjøp 
og sykemeldinger, så har vi et løpende behov for timemidler til å fylle 
undervisningsbehovet innenfor våre ”faste rammer”. Det må være et godt system som 
sikrer at slik at instituttene mer systematisk får overført det som ligger i de faste 
ressursrammene når det gjelder ulønnede permisjoner (inkludert fødselspermisjoner) og 
sykemeldinger.  

 
Til punkt B: Areal og internhusleie 
 
Vi har stadige diskusjoner med fakultetet og Eiendomsavdelingen om hva som inngår eller ør 
inngå i husleien, som solavskjerming, hyller, nettuttak etc. Hva med nedvask av kontor? 
Hvilken standard på lokalene kan man vente seg? Slike spørsmål bør EIA, slik at instituttene 
vet hva som skal være våre utgifter, og hva som skal være EIA sine.  
 
Til punkt C i modellen: Fakultetets drift og særskilte / strategiske tildelinger 
 
Det er noen punkt her som i nåværende ordning er overført/ lagt inne i instituttenes 
driftsbudsjett – f. eks arkiv/samlinger og forskerskoler.  
 
Noen av de strategiske satsningene er også innbakt i faste stillinger, dvs modellens punkt A. 
Ved LLE har vi flere stillinger knyttet til arkiv og samlinger. Noen er ”administrative”, men 
vi har også samlingsansvar knyttet til faste vitenskapelige stillinger. Vi ser at fakultetet har 
regnet disse faste arkivressursene inn i de samlede ressursene som ligger til grunn for fagets 
undervisningsressurser. Dette må det rettes opp i.  
 
 
II - Kommentarer knyttet til fagområdet nordistikk  
 
Det mest bekymringsfulle aspektet ved budsjettmodellen er at den for fagområdet nordistikk 
griper inn i fakultetets fagdimensjonering på en ny og svært radikal måte. Fagområdet har pr i 
dag 19 stillinger, men får i modellen sitt beregnede ressursbehov satt til 13 stillinger. Dersom 
dette skulle bli det faktiske resultatet av arbeidet med budsjettmodell og fagdimensjonering, 
vil fagområdet ikke bli tilført noen nye stillinger i overskuelig fremtid. Fagområdet, med sitt 
store ansvar for å utdanne lektorer til den videregående skolen og med sitt selvsagte nasjonale 
og internasjonale ansvar for å opprettholde avansert forskning innen norsk språk, kultur og 
litteratur, vil i så fall bli utsatt for en helt ødeleggende nedbygging.  
 Dette vil ramme spesielt hardt og helt vilkårlig de delene av fagområdet som i det siste 
tilfeldigvis har hatt flest avganger, og det vil gjøre situasjonen svært vanskelig for spesielt 
nordisk litteratur som nylig har mistet stillingene etter Aarseth (2005) og Dvergsdal (2010) 
(mens Hamms stilling i 2008 erstattet Steganes avgang).  
 Norsk som annetspråk, som er et fagfelt i ekspansjon, og som ut fra studenttall burde 
få tilført en tredje stilling, vil likeledes bli rammet av at nordisk som helhet allerede har ”for 
mange” stillinger målt  ut fra studiepoengproduksjon. I mangel av en tredje stilling  vil norsk 
som andrespråk fra høsten 2011 igjen måtte legge ned fjernundervisningskurset PRISME som 
høsten 2010 hadde 250 søkere (hvorav 100 ble tatt opp).  
 Norrøn filologi er et tredje felt som ikke kan opprettholde sin status som et fullt 
utbygd fagtilbud uten det foreskrevne minimum på 2,5 stillinger. 
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 LLE regner det som selvsagt at fakultetet nå nøye vurderer nordistikk ut fra faktiske 
stillingsbehov, og ikke  bruker tallet 19 som argument for å ødelegge miljøene innenfor 
nordisk litteratur og norsk som andrespråk. Det skulle dessuten være opplagt at Norges nest 
største universitet har et kulturelt ansvar for å opprettholde et slagkraftig miljø innen hele 
fagområdet nordistikk, enten det gjelder forskning, undervisning eller formidling. En slik 
kulturell betydning måles ikke ved hjelp av parametrene i budsjettmodellen. 
 Etter at nordistikk de siste årene har fått inndratt stillingene etter Nes (2009) og 
Dvergsdal (2010), må et absolutt minimum nå være at fagområdet får beholde stillingene etter 
Ole Jørgen Johannesen (avgang 2012) og Ingrid Nymoen (avgang 2013).  
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Instituttrådet sender inn vedlagte høringssvar med endringer som er fremkommet i møtet.  
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SAK 17/10 Strategisk plan 2010-2011 

- Fremlegg fra instituttleder  
 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske 
studier 
 

STRATEGISK PLAN 2010 
– 2011 
 
  

FORSKNING 
 
LLEs hovedmål er å opprettholde og videreutvikle forskning av høy 
kvalitet og øke antallet poengtellende publikasjoner. 
 
Tiltak for å styrke forskningsarbeidet: 
 
Etablere og synliggjøre både kollektive og individuelle forskningsprosjekter ved instituttet: 
 

♦ stimulere til ansvarliggjøring og dynamisering av forskergrupper, så vel énfaglige som 
flerfaglige; 
♦ bevisstgjøre om betydningen av kollektive forskningsprosjekter, gjerne med utgangspunkt i 
forskergrupper eller i tilknytning til lokale, nasjonale eller internasjonale nettverk (slike prosjekter er 
normalt nødvendige for å rekruttere nye stipendiater); 

♦ informere om eksterne finansieringskilder og støtte forskergrupper og enkeltforskere i arbeidet 
med å søke ekstern finansiering, og samtidig understreke at forskergrupper skal være del av en større 
faglig enhet og derfor ikke kan danne egne fag; 

♦ bevisstgjøre om betydningen av at alle utfører poengtellende forskning innenfor rammen av sin 
lovfestede forskningstid; 

♦ bevisstgjøre om at instituttbudsjettet i økende grad vil avhenge av poengproduksjon; 

♦ sørge for at alle blir orientert om poengtellende publikasjonskanaler og forlag (med referee-
ordning); 

♦ stimulere til at de ansatte får registrert nye nasjonale og internasjonale tidsskrifter og forlag som 
poengtellende (på nivå 1 etter initiativ fra enkeltforskere; på nivå 2 etter initiativ fra de ulike nasjonale 
fagråd); 
♦ bevisstgjøre om betydningen av å registrere publikasjonsresultater i FRIDA. 
♦ synliggjøre forskningsvirksomheten og målbare resultater (blant annet fortsette med 
presentasjoner av prosjekter, nye ph.d.-avhandlinger og tellende publikasjoner på instituttets 
hjemmeside og ved månedlige felleslunsjer); 

♦ fortsette å disponere instituttets forskningsmidler på grunnlag av publikasjonspoeng. 
 
 
Arbeide for rekruttering av gode stipendiater: 
 
♦ prioritere fagmiljøer med god gjennomføring; 

♦ orientere potensielle forskerrekrutter om prosesser og krav til prosjektbeskrivelse og 
gi dem tilbud om hjelp med prosjektutvikling; 
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♦ vurdere henvendelser fra potensielle eksterne søkere på linje med lokale.  
 
 
 
 
 
Bidra til at alle stipendiater fullfører på normert tid: 
 

♦ ta nye stipendiater vel imot og bidra til at de blir integrert i instituttmiljøet; 
♦ hjelpe nye stipendiater til å finne sin plass i eksisterende eller nye forskergrupper; 

♦ oppmuntre stipendiatene til å bruke forskergrupper, forskerskoler, fagseminarer og andre 
aktuelle arenaer, lokalt, nasjonalt og internasjonalt, for å presentere sin forskning for flere enn 
veilederen/veilederne; 

♦ bidra til at stipendiatene i forbindelse med ph.d.-avhandlingen kan konsultere andre lesere i 
miljøet enn sin/e veileder/e. 

♦ organisere midtveisevaluering/-presentasjon for alle stipendiater, fortrinnsvis i regi av en 
forskergruppe. 

 
 
Internasjonalisering: 
 

♦ bidra til internasjonal utveksling av seniorforskere og stipendiater i henhold til inngåtte avtaler 
og gjennom ulike faglige nettverk; 

♦ stimulere til at instituttets forskere publiserer internasjonalt i tellende tidsskrifter og/eller på 
tellende forlag. 
 
 

UNDERVISNING 
 
LLEs hovedmål er å tilby undervisning og veiledning av høy kvalitet som 
gir godt læringsutbytte og fører til at flere studenter tar sine eksamener 
på normert tid. 
 
Kvalitet: 
 
♦  holde god undervisning og gi god veiledning på alle nivåer, med bevissthet om at 
undervisningsarbeidet er bærebjelken for hele instituttet;   
♦  styrke forbindelsen mellom forskning og undervisning, særlig på 200- og 300-nivå; 
♦  utnytte mulighetene for mer undervisningssamarbeid på tvers av tradisjonelle faggrenser; 

♦ styrke kollegialt veiledningssamarbeid i forbindelse med masteroppgaver; 

♦  bevisstgjøre om at instituttets budsjett i økende grad vil være avhengig av 
studiepoengproduksjon, og dermed av at studentene tar sine eksamener på normert tid; 
♦ tilrettelegge for eksamensformer tilpasset instituttets budsjett (blant annet videobaserte muntlige 
eksamener); 
♦ tydeliggjøre de emneansvarliges ansvar overfor studentene og de andre emneforeleserne; 

♦ understreke fagkoordinatorenes nøkkelrolle ved instituttene; 

♦ fortsette å bruke studentevalueringer og andre tilbakemeldinger på emneopplegg og 
undervisning som verdifulle bidrag til forbedringer; 

♦ bevare og videreutvikle det gode samarbeidet med Universitetsbiblioteket. 
 
Samspill: 
 
♦  fortsette å bidra aktivt til at studentdemokratiet fungerer etter intensjonene; 
♦ fortsette å støtte og stimulere studentbasert faglig arbeid (for eksempel tidsskriftutgivelser); 
♦ fortsette å støtte opp om studentarrangementer og sosiale sammenkomster (også med foredrag, 
innlegg, paneldeltakelse, o.l.).  
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Rekruttering generelt: 
 

♦ fortsette å informere på instituttets hjemmeside om fag, studieprogram og karrièremuligheter;  

♦ fortsette å delta på aktuelle rekrutteringsarenaer (skolebesøk, m.m.); 
♦ bevisstgjøre om rekrutteringseffekten av et godt faglig, pedagogisk og sosialt omdømme. 

 
Rekruttering til masterstudiet spesielt: 
    

♦ reklamere for masterstudiet overfor studentene på 200-nivå, indirekte gjennom god 
undervisning og direkte gjennom informasjon;                            
♦ bidra til at masterstudentene fullfører sitt studium på normert tid. 
 
 

FORMIDLING 
 
LLE ønsker å formidle til samfunnet utenfor Universitetet mest mulig av 
den kunnskapen instituttets forskere fremskaffer.  
 
♦ Instituttet vil at de ansatte fortsetter å formidle sin kunnskap til offentligheten gjennom 
populærvitenskapelig publisering i ulike genrer og i ulike format (avisartikler, debattinnlegg, 
intervjuer, artikler i allmenne tidsskrifter, bøker). Slik publisering kan øke interessen for den 
undervisningen og forskningen som foregår ved instituttet, og dermed studentrekrutteringen.  

♦ Instituttet vil at de ansatte fortsetter å delta i offentligheten med foredrag i ulike fora, da også 
slik forskningsformidling kan øke interessen for den faglige virksomheten ved LLE og bidra til 
instituttets positive omdømme.  

♦ Instituttet vil likeens at de ansatte benytter de mulighetene de får til å delta som fagpersoner i 
radio- og fjernsynsprogrammer, som kan være gode kanaler for effektiv forskningsformidling. 

♦ Instituttet vil bidra til at forskningsformidlingen blir synliggjort og verdsatt. 
 

ARBEIDSMILJØ 
 
♦ LLE skal være en arbeidsplass preget av respekt, inkludering og trivsel.  
♦ Instituttlederen og administrasjonssjefen har et særlig ansvar for at samtlige ansatte føler seg 
verdsatt. Men alle må bidra til trivselen på instituttet gjennom oppmuntring og ros og råd og støtte til 
kolleger. 

♦ Instituttet vil spesielt ha fokus på oppfølging av sykemeldte. 

♦  Det skal være en lav terskel for å melde ifra til ledelsen om alle typer forhold som skaper 
misnøye eller vurderes som uakseptable. 

♦ Instituttledelsen ønsker hurtig dialog ved overskridelser av normert tid avsatt til undervisning, 
veiledning og eksamensarbeid, dersom overskridelsene kan tenkes å få innvirkning på fagkoordinators 
undervisningsplanlegging og/eller oppleves som belastende (informasjon om slike overskridelser skal 
ikke utsettes til utfylling av skjema for arbeidstidstidsregnskap).  

♦ Når vitenskapelig ansatte får forskningstermin eller blir frikjøpt fra undervisning med eksterne 
midler, innebærer dette ikke fritak fra løpende, tidligere avtalte veiledningsoppgaver på master- og 
ph.d.-nivå.  
 

LIKESTILLING 
 
♦ LLE vil med støtte i lover, regelverk og UiBs uttalte målsetting arbeide for økt kjønnsbalanse i 
alle grupper av både fast og midlertidig ansatte.  
  

Forslag til vedtak 
Instituttrådet vedtar strateginotatet fra instituttleder.  
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SAK 18 /10 Egen målbruksplan ved LLE?  

- Brev til instituttleder/instituttråd fra Akselber g, Brunstad, Sandøy, Utne 
og Myking. Eget vedlegg  

- Retningslinjer for målbruk ved UiB (fra regelsaml ingen)  
 
4.2. Retningslinjer for målbruk ved UiB  
Føremål  
Føremålet med retningslinene er å stimulere til auka bruk av nynorsk ved Universitetet i 
Bergen. Som Vestlandsuniversitet er det naturleg at UiB legg seg på ein nynorskprosent som 
er noko høgare enn minstekravet (25 prosent) for målbruk i offentleg teneste. Ein bør likevel 
ha full måljamstelling mellom nynorsk og bokmål som eit endeleg mål. 
 
Heimel  
Lov om målbruk i offentleg teneste, av 11. april 1980. 
Retningsliner for målbruk ved UiB, vedtatt i Det akademiske kollegium 20.03.96 
 
Retningsliner  
Hovudregel:  
Minst 30 prosent av alt skriftleg materiale ved UiB skal vere på nynorsk. 
 
Sakshandsaming:  
30 prosent av saksdokumenta til Universitetsstyret, fakultetsstyra og andre styrande organ ved 
UiB skal vere på nynorsk. 
Brev skal svarast på i den målforma brevet er skrive. 
Søknadsskjema skal vere på både bokmål og nynorsk. 
Ein skal elles retta seg etter krava i Lov om målbruk i offentleg teneste. 
 
Faste publikasjonar:  
I "På Høyden" skal minst 30 prosent av stoffet vere på nynorsk 
I "UiB-magasinet" skal minst 30 prosent av innhaldet vere på nynorsk. 
Årsmeldinga skal vere på nynorsk annakvart år. 
Pressemeldingar: Minst 30 prosent på nynorsk. 
Årbok for Bergen Museum: Minst 30 prosent på nynorsk. 
 
Informasjonsmateriell:  
Undervisningskatalogen: Alltid på nynorsk. 
Brosjyren "Orientering til nye studenter": Alltid på bokmål. 
Brosjyren "Studietilbod ved Universitetet i Bergen": Alltid på nynorsk. 
Studiehandbøker: Fakulteta vert stilte fritt. 
Den interne telefonkatalogen: Alltid på bokmål. 
Nye sentrale publikasjoner (kataloger, brosjyrer o.l.) skal òg vere anten på nynorsk eller på 
bokmål. Målform skal veljast ut i frå ei totalvurdering av fordelinga mellom dei to 
målformene. 
 
Stillingsannonser:  Alltid på nynorsk. 
 
Elektronisk informasjon:  Valfri målform på Internett. 
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- Notat fra instituttledelsen  -  vurdering nynorsk bruk LLE  
 
Vurdering av nynorskbruk ved LLE, opp mot UiBs retningslinjer 
 
Saksbehandling ved LLE  
 
Råd og utvalg. Referat IR: alle på bokmål. Referat UUI: alle på bokmål. Referat FFU: alle på 
bokmål 
 
Svare på henvendelser til instituttet: Ved brev/søknader: Saksbehandlere svarer på den 
målformen det kommer i. Ved eksterne henvendelser på e-post: saksbehandlerne (mest 
studiekonsulentene) veksler litt, forsøker å svare på målformen henvendelsen kommer i. Her 
er praksis mer ujevn, e-post oppleves som mer uformell. Ved henvendelser på e-post fra 
interne kollegaer: svarer på egen målform.  
 
Søknadsskjema: vi bruker fakultetets fellesskjema og har ingen egne skjema.   
 
Faste publikasjoner 
LLE har ingen faste publikasjoner.   
Årsmeldinger. Forskningsmelding. Forskerutdanningsmelding. Utdanningsmelding. Ved 
stikkprøver i saksdokumentene ser det ut som om meldingsinnspill har gått på bokmål fra oss, 
på bokmål fra fakultet og på bokmål i universitetsstyret.  Både i 2008 og 2009.  
Pressemeldinger. Kun i forhold til phd.kandidater. Kandidatene skriver pressemeldingene selv, 
på den målformen de ønsker.  
 
Informasjonsmateriell:  
Bachelor- og masterbrosjyrer: alle nynorsk 
Studieplaner: alle nynorsk 
Mi side (adm.info): avhengig av studiekonsulentens målform.  
Intern informasjon via e-post: mest bokmål. En god del personalinformasjon på nynorsk.  
 
Stillingsannonser  
alle nynorsk 
 
Elektronisk informasjon (eksternweb):  
mest bokmål 
 
Forslag til vedtak  
 
Instituttrådet anbefaler i første omgang ikke en egen målbruksplan ved LLE, men anmoder 
om at instituttets målbruk kommer på rett nivå i forhold til UiBs retningslinjer. Dette gjøres 
ved at innkallinger og referat fra UUI og FFU fra nå blir laget på nynorsk.  
 
Instituttrådet anbefaler også at flere nettoppslag på LLEs sider blir skrevet på nynorsk.  
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Sak 19/10 Ekskursjoner ved LLE 2011. Forhåndstilsag n  

- Notat fra administrasjonssjef – budsjett 2011 
Fakultetet vil vedta budsjettet for 2011 på møte i desember 2010. Instituttene får sine 
driftsbudsjett etter dette, ofte i midten av januar. Vi vet ikke nå hvor stort dette vil bli. Til 
neste år vil en ekstra usikkerhetsfaktor være hvordan den nye budsjettfordelingsmodellen vil 
påvirke driftsbudsjettet til instituttet.  
 
En annen ting som vil være en markant endring i forhold til den nye tidligere, er at den nye 
budsjettfordelingsmodellen legger opp til at det skal være større råderett over driftsmidlene, 
dvs at driftsmidlene ikke skal være øremerket til ulike tiltak slik som tidigere. Det blir altså 
opp til instituttene selv å fordele penger til ulike formål ut fra en samlet pott.  
 
Tidligere år har fakultetet satt av en sum til studentekskursjoner. Før instituttsammenslåingen 
var denne summen samlet på fakultetet, etter instituttsammenslåingen ble summen fordelt ut 
til instituttene. Dette har ført til en del skjevheter. Noen av LLEs fagområder: teatervitenskap, 
kunsthistorie og litteratur, har lange tradisjoner for studentekskursjoner. På kunsthistorie 
ansees det som veldig viktig at man kan reise ut og studere kunst og arkitektur der den finnes, 
og teaterviterne har tradisjon for å reise til Berlin for å oppleve teaterkunsten der. Allmenn 
litteratur har hatt seminar ved Det norske institutt i Athen. Da disse fagene søkte til fakultetets 
felles ekskursjonspott var det lettere å få tilslag enn nå, når mange ekskursjonstunge fag har 
vært samlet på ett institutt som har fått en tredel av fakultetets samlede pott.  
 
I fjor fikk teatervitenskap ved forhåndstilsagn penger til å reise til Berlin høsten 2010. 
Kunsthistorie avlyste sin planlagte tur til St. Petersburg pga usikker finansiering. I 2011 er 
situasjonen mye det samme. Vi regner med at det bli innbakt en sum i den samlede potten 
som går til instituttenes driftsbudsjett, men størrelsen på driftsbudsjettet eller denne kjenner vi 
ikke. Fagmiljøene har likevel behov for nå å vite om det eventuelt blir penger til ekskursjoner 
i 2011.  
 
Faglig mener instituttledelsen at det bør settes av penger til studentekskursjoner, selv i en 
usikker økonomisk situasjon. Det er viktig for fagmiljøene å få studenter som kan orientere 
seg ut over Norges grenser. For noen fagområder må man ut for å finne fagets studieobjekter 
– dette gjelder særlig kunsthistorie og teatervitenskap.  
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- Oversikt over innmeldt forhåndsinteresse ekskursj oner 2011 
 
Instituttet har bedt om at fagmiljøene skal melde inn forhåndsinteresse for dette. Følgende 
tilbakemeldinger har kommet:  
 
 
Fag 
 

Når / Hvor Beskrivelse Estimerte 
kostnader 
(samlet) 

Søknads-
sum 

KUN205-
Arkitektur 

h-011 
Hardanger 

3-dagers biltur. 16 studenter. 1 
lærer. 1900-tallets 
moderniseringsprosesser i Norge 

49. 600  
ca 25 000 

RET 206 v-11 
Athen 

En uke. 15 studenter. To lærere.  
Ekskursjoner og omvisning.  

105 000 
(studenter) 
Egenfinansiering 
3500 per student. 
Søknadssum 
studenter 50 000 
Kostnader 2 
lærere: 40 000 

 
90 000 

KUN 256 – 
Områdestudium 
med 
bacheloroppgave 

v-11 
Wien 

En uke. 15 studenter, 2 
forelesere.   
Gi innsikt i et geografisk 
avgrenset område sett i et bredt 
kunsthistorisk perspektiv 

Ca 75 -80 000.  
Ved 
egenfinansiering 
2000 per student 
 

50 000 

Teatervitenskap 
– alle 
fagområder 

h-11 En uke. 15 studenter, 2 
forelesere. Se teater i Berlin 

57 000 Dette er 
inkludert 
egenfinansiering 
per student  

57 000 

 
 
Vurdering 
Teatervitenskap reiste i 2010 og prioriteres derfor ikke.  
Retorikkemnet har hatt gode erfaringer med ekskursjoner, men det er ikke absolutt nødvendig 
faglig.  
Kunsthistorie avlyste ekskursjonsemnet 2010 pga dårlig økonomi. Året før gikk det ikke pga 
omlegging av studieplan. 
 
Forslag til vedtak 
 
Vi anbefaler at instituttrådet gir forhåndstilsagn til KUN 256, områdestudium, om å støtte en 
ekskursjon til Wien våren 2011. 
Ved endelig budsjettbehandling vil saken bli tatt opp på ny, og da vil det vurderes om det bør 
settes av penger til ytterligere ekskursjoner, f.eks KUN205-Arkitektur.  
 
 
 

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 

• Ikke valgt for dette undervisningsåret   

Gruppe B, vara 

1. Ikke valgt for dette undervisningsåret   
2. Ikke valgt for dette undervisningsåret   

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) Nora Vaage (kunsthistorie) Janne Hjelle (nordisk)   

 


