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Dagsorden 

Godkjenning av innkalling og sakspapir  

Godkjenning av referat fra 12/4/2010 
Universitetet i Bergen 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 
 
REFERAT FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE 
 
Sted: rom 435, HF-bygget  
Dato/tid: 12. april 2010 kl 14.15-15.45 
 
Til stede 
Gruppe A: Erik Bjerck Hagen (leder), Torodd Kinn, Jørgen Bakke (stiller som vara for Gjert 
Vestrheim, gjelder hele semesteret), Victoria Rosén, Ingrid Nielsen 
Gruppe B: Eirik Vassenden  
Gruppe C: Ranveig Lote 
Gruppe D: Eivind Berge, Øyvind Wiik Halvorsen, Theresa Wallevik 
Solveig Steinnes, sekretær 
 
Til referat, innkalling og dagsorden 
− Godkjenning av referat. OK.  
− Godkjenning av innkalling. OK  
 
Orienteringssaker 
Sak a) Referat fra møtet i FFU.   
Sak b) Arbeid med høring fagdimensjonering. Erik orienterer. Etter planen skal det komme 
inn tilbakemeldinger fra fagmiljøene i løpet av uken. Kommentar: Burde ikke saken vært 
unntatt offentlighet? Innholdet i rapporten har gjort at noen ansatte får mange kommentarer, 
som går på helsen løs, det samme gjør usikkerheten rapporten har skapt. Erik tar dette videre 
til fakultetsledelsen. Ledelsen lager et utkast/svar i forhold til rapporten, basert på 
tilbakemeldinger fra fagmiljøene. Del to – selve fagdimensjoneringen med rangering av 
stillinger. LLE har 7 avganger frem mot 2012. Av disse syv nærmeste avgangene kan vi håpe 
å få tilbake fire. En utlysning er allerede lovet bort, det er norrøn filologi.  
 
Ekstra IR-møte torsdag 6. mai kl 1415 for å diskutere denne saken.  
 
Sak 8/10 Evaluering av ordning med tilsatt instituttleder 
 
IR diskuterte saken basert på tilbakemeldinger fra fagmiljøene. Noen innspill i møtet. Følgende tilbakemelding 
ble sendt inn fra instituttrådet:  
Evaluering av ordningen med ansatte instituttstyrere  
Instituttrådet ved LLE sendte saken ut til høring i fagmiljøene, og det ble dessuten innkalt til et allmøte om saken. 
Saken ble deretter diskutert i instituttrådsmøtet 12/4. 

Interessen for allmøtet var lav, med ti oppmøtte.  
To av fagmiljøene – nordisk språkvitenskap og digital kultur -- meldte tilbake at de ikke hadde noe syn 

på saken. Fra allmenn lingvistikk, allmenn litteraturvitenskap, nordisk litteraturvitenskap og teatervitenskap 
kom tilbakemeldinger som entydig støttet overgang til en ordning med valgt styrer. Fra kunsthistorie kom det en 
mer delt tilbakemelding.  

Argumentene som ble anført til støtte for valgt styrer, var de følgende:  
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� Valgt styrer er i tråd med grunnleggende demokratiske prinsipper ved et autonomt universitet. En 
valgt styrer vil ha mer legitimitet, noe som ikke minst er viktig ved konfliktskapende avgjørelser. 

� En valgt styrer vil kjenne fagmiljøene bedre enn en ansatt styrer som kommer utenfra institusjonen. 
Det er ikke gjort i en håndvending å sette seg inn i de ulike fagenes tradisjoner og kulturer. 

� Faglige ansatte har for svak representasjon i innstillingskomiteen ved ansettelse av ansatt styrer. Dette 
kan bidra til å svekke en ansatt styrers legitimitet. 

� Styrerjobben kan potensielt bli så lite attraktiv å søke på at man på sikt kan risikere å få en ekstern 
ansatt styrer med overveiende administrativ kompetanse. En ordning med valgt styrer vil utelukke 
dette. 

 
 
 

Argumentene som har vært brukt til støtte for ansatt styrer, er disse: 
 

� En ansatt styrer vil ikke ha de samme bindinger til sitt fagmiljø og kan dermed opptre mer upartisk. 
� En ansatt styrer vil kunne kvalitetssikres bedre ved selve ansettelsen, slik at det mer entydig er 

kompetanse og ikke popularitet som er grunnlaget for avgjørelsen. 
 

 
 
Diskusjonen på instituttrådsmøtet endret ikke på det samlede inntrykk. Blant dem som har ytret  seg, går et klart 
flertall av både fagmiljøer og enkeltforskere ved LLE inn for valgt styrer.  
 
 
Erik Bjerck Hagen 
fungerende instituttstyrer 
 
 
 
Sak 9/10 Budsjett 2010   
IR diskuterte det framlagte budsjettet, og det var særlig spørsmål om fakultetets beregninger 
om instituttets forventede inntekter. Solveig spør fakultetet om vi kan få en bedre oversikt 
over dette.  
Spørsmål om sensur: Dersom vi skal gjøre vesentlige endringer er dette faglige spørsmål, og 
ikke noe vi vedtar over natten. Må ha en grundig diskusjon i fagmiljøene. Kanskje gjennom 
UUI?  
 
Vedtak 
Instituttet vedtar det fremlagte budsjettforslag.  
 
 
Eventuelt 
Ingen saker under eventuelt 
 
 
 
29/4/10 Solveig  
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Godkjenning av referat fra ekstramøte 6/5/2010 
 
 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 
REFERAT FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE 
Sted: Rom 435, HF-bygget 
Dato/tid: 06.05.2010, kl 14.15-15.45 
Til stede 
Konstituert instituttleder Erik Bjerck Hagen (møteleder) 
Gruppe A: Hilde Corneliussen (møtte for Jørgen Bakke), Sigrunn Eilertsen (møtte for Victoria Rosén), 
Torodd Kinn, Ingrid Nielsen og Tor Trolie. 
Gruppe C: Ranveig Lote 
Gruppe D: Eivind Berge, Benedikte Holsen (møtte for Øyvind Wiik Halvorsen) og Theresa Wallevik 
Fra administrasjonen: Håvard Østrem Peersen (referent) 
Til referat, innkalling og dagsorden 
Det var ingen merknader til innkallingen. 
Orienteringssaker: 
a) Stillinger/personal 
Under utlysning/behandling 
Nordisk, lærerutdanning/førsteamanuensis (etter Aase). Under behandling. 
To stipendiatstillinger ved LLE: Under behandling. 
Forskerstilling HERA/Rettberg. Under utlysning. 
To stipendiater CLARA. Under behandling. 
Norskkurs, en fast og en midlertidig. Under behandling. 
Forskerstilling HERA/Lien. Under behandling. 
Faglig leder Holbergs skrifter. Behandles i fakultetsstyret 25/5. 
Teknisk redaktør Holbergs skrifter. Behandles i fakultetsstyret 25/5. 
To stipendiatstillinger Dialektendringer i industristader (Akselberg/Sandøy). Under 
behandling. 
Avganger våren 2010 
Kolbjørn Slethei, Gunnar Danbolt, Marit Nybø, Marit Helene Kløve og Laila Aase. 
Permisjoner 
Mathilde Skoie har permisjon ut vårsemesteret 2010. Har søkt om forlenget permisjon. 
Alvhild Dvergsdal har permisjon fram til 16/8/2010. 
Jill Walker Rettberg har fødselspersmisjon våren 2010. 
Ann Kristin Helland har fødselspermisjon deler av våren 2010. 
Jørgen Bakke fødselspermisjon deler av våren 2010. 
Endringer i administrasjonen 
Marit Aall Henriksen og Erna Synnøve Kjensjord i fødselspermisjon. 
Kristian Bjørkelo og Elisabeth Aase Sæther vikarierer i stillingene i 2010. 
Britt Helene Lund har arbeidssted på Det psykologiske fakultet ut juli 2010. 
Steinar Sælebakke er i arbeidspraksis i administrasjonen ved LLE. 
SAK 10 /10 FAGDIMENSJONERING. HØRINGSSAK 
Til behandling forelå notatet ”Fagdimensjonering og fagstrategi ved det humanistiske fakultet 
– uttalelse fra LLE”, utarbeidet av fungerende instituttleder Erik Bjerck Hagen. Notatet er 
tredelt: 
i. Respons på fagdimensjoneringsomtale av fagene ved LLE. 
ii. Ressurssituasjonen frem mot 2015 og prioritering av stillinger som bør utlyses i 
perioden. 
iii. Svar fra de enkelte fagmiljøene. 
Til notatets første del kom der følgende merknader: 
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- Det bør i instituttets svar bemerkes at fakultetets komité ikke på et eneste punkt har vurdert 
faggruppenes kvalitative sider, videre at 
- mulighetene instituttets fag har når det gjelder å tiltrekke seg studenter er blitt bedre etter at 
omleggingen av studieordningen har synliggjort fagene, jf særlig den markante økningen i 
søkertallene til digital kultur og teatervitenskap, og 
- de stillingstallene fakultetet har oppgitt for fagene skjuler realtitene, som er at mange fag 
sliter med ofte lange permisjoner og vakanser. 
I notatets andre del var det foreslått at de ledige stillingene som skal lyses ved LLE framover 
prioriteres til fagområdene i følgende rekkefølge: 
1) Norrøn filologi (garantert utlyst 2011) 
2) Nordisk litteratur 
3) Kunsthistorie 
4) Allmenn litteraturvitenskap 
5) Nordisk faggruppe 
Til møtet var det sendt ut følgende alternative forslag til vedtak fra Torodd Kinn, Victoria Rosén og 
Sigrun Eilertsen: 
1) Norrøn filologi (garantert utlyst 2011) 
2) Norsk som andrespråk 
3) Nordisk litteraturvitenskap 
4) Kunsthistorie 
5) Allmenn litteraturvitenskap 
Etter noe diskusjon ble det enighet om følgende vedtak (enstemmig): 
- Nordisk litteratur, kunsthistorie og allmenn litteraturvitenskap bør få nye stillinger så 
snart som mulig. 
- Norsk som andrespråk må få sikret fortsatt drift av eksisterende fagtilbud, enten ved 
en ny stilling eller gjennom videre ekstern finansiering. 
- Norrøn filologi trenger en stilling i tillegg til den som skal utlyses i 2011. 
- Uforutsette avganger kan naturligvis også føre til endringer i bildet. Det samme kan 
bevegelser i studenttallene, for eksempel videre vekst i søkningen til digital kultur. 
 
SAK11/10 FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGER. HØRINGS SAK 
 
Erik Bjerck Hagen redegjorde for saken: Fakultetet foreslår å fastsette en fast ramme for 
antall stipendiater for hvert institutt, der ordningen skal være at ingen nye blir tilsatt før noen 
har disputert. Saken skal behandles av fakultetsstyret i løpet av våren. Saken reiser blant annet 
følgende spørsmål: Hva er det rimelige antall stipendiatstillinger for LLE nå? Hvor ofte skal 
rammen revideres? Hva er fordelene og ulempene ved 4-årige stipender, som det blir åpnet for? 
I en kort diskusjonsrunde ble det blant annet gitt uttrykk for følgende prinsipielle synspunkt: 
På den ene siden vil det være positivt med den forutsigbarhet som ordningen innebærer, på 
den andre siden vil ordningen kunne favorisere de store fagmiljøene, noe som vil være 
uheldig for LLE som også skal ivareta flere mindre fag. 
Erik Bjerck Hagen innarbeider synspunktene i høringsuttalelsen. 
 
 
Bergen, 12. mai 2010 
Erik Bjerck Hagen Håvard Østrem Peersen 
 

 



 side 6 av 28 

 

Orienteringssaker 
 

Orienteringssak a) Referat fra UUI-møte 1. mars 201 0 
 
Referat fra møte 
Utvalg for undervisning og internasjonalisering. 
Institutt for lingvistisiske, litterære og estetiske studier 
Tid: Mandag 1. mars kl. 13.15-14.20 
Sted: Rom 435, HF-bygget 
 
Til stede:  
Thorsteinn Indridason (undervisningsleder), Torodd Kinn, Ingrid Nymoen, Eli Kristine 
Knudsen, Pauline Hoath, Pär Sandin, Erling Aadland, Gisle Selnes, Hilde Corneliussen, Tor 
Trolie, Laila Aase, Koenraad de Smedt (kom under sak 14/10), Øystein Johannsen, Nora 
Vaage, Ranveig Lote. 
 
Forfall: Kazima Sjøvoll 
 
Programkoordinatorer Jens Kjeldsen og Ellen Mortensen var ikke til stede, etter avtale. 
 
 
 
Saksliste 
UUI-sak 10/10: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Pär Sandin meldte en sak under eventuelt.  
 
UUI-sak 11/10: Godkjenning av referat fra 25.01.10. 
Ingen merknader. 
 
UUI-sak 12/10: Orienteringssaker 

1. UUI-nettside opprettet. Mer dokumentasjon blir lagt ut etter hvert.  
2. Anne-Brit Fenner ny programkoordinator for lektorutdanningen ved HF.  
3. Elisabeth Aase Sæther, studiekonsulent (vikar) for lektorutdanningen, digital kultur og 

teatervitenskap i 2010.  
4. Endelige oppmeldingstall våren 2010.  
5. Eventuelt. Indridason minnet utvalget på at frist for å sende inn forslag til nye 

fagkoordinatorer var 1. mars. De nye fagkoordinatorene blir oppnevnt fra 1. august. 
Aadland meldte om at litteraturvitenskap må avvente ansettelse av ny instituttleder før 
de melder inn hvem som blir fagkoordinator. Miljøet har søkere til 
instiuttlederstillingen. 

 
UUI-sak 13/10:  Høringsuttalelse - Programporteføljen ved Det    
  humanistiske fakultet 
 
Det kom noen merknader til uttalelsen i møtet og disse er flettet inn i teksten under, markert 
med kursiv.  
 
UTTALELSE FRA LLE ANGÅENDE INNSTILLINGEN OM DE TILRETTELAGTE 
PROGRAMMEN VED HF.  
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I denne uttalelsen fra LLE omtales primært de programmene som LLE administrerer og i 
tillegg program som har en positiv rekrutteringseffekt på enkelte emner ved LLE. 
 
I innstillingen som nå ligger ute på høring i instituttene settes det i hovedkonklusjonen opp tre 
kategorier av programmer og hvordan de skal behandles videre: 
 
1) en del programmer er foreslått nedlagt, 
2) to programmer, BAHF-Kjønn og BAHF-Retorik, er antydet at kan videreføres med noen 
forbedringer. 
3) programmet SPIK skal uansett videreføres grunnet det at det er et samarbeidsprosjekt 
mellom to institusjoner, UIB og NHH. 
 
LLE støtter punkt 2) om at disse programmene bør videreføres.   
Programmene tilfører noe nytt til LLE sin program- og emneportefølje   
og har dessuten viktige kulturpolitiske elementer ved seg som er av   
stor verdi for HF spesielt og UiB gjenerelt. Innspillene fra diverse fagmiljø ved LLE   
støtter dette synet. Likevel skal det påpekes at programmene har   
utbedringspotensiale både når det gjelder rekruttering og gjennomføring. LLE vil anbefale at 
Retorikk og Kjønnsstudier fortsatt skal ha drives av og ha tilhørighet  til instituttet.  
 
Angående viktigheten av programmer som administreres av andre institutt trekker fagmiljøet i 
klassisk fram viktigheten av programmet Antikke studier på rekrutteringen til deres emner i 
gresk og latin. 
 
Digital kultur og nordisk har samarbeid med Språk og informasjon og instituttet 
administrerer og har det faglige ansvaret for emnet Praktisk informasjonsarbeid som er sterkt 
knyttet til dette programmet. LLE vil fortsatt kunne tilby samarbeidsemner til SPINF, forutsatt 
at fakultetet tildeler instituttet midler til drift av PRAKTINF som før. 
 
 
Vedtak: 
Høringsuttalelsen sendes på sirkulasjon til UUI-medlemmene tirsdag morgen den 2. mars med 
de merknader og endringer som er kommet frem i møtet. Etter godkjenning fra UUI, 
oversendes den Det humanistiske fakultet.  
 
 
UUI-sak 14/10:  Utdanningsmelding for 2009 
 
Følgende merknader til utdanningsmeldingen kom frem i møtet:  
Rom 265 må også nevnes i meldingen. Digital kultur har blitt lovet datamaskiner med 
nødvendig programvare her, men dette har ikke kommet på plass ennå.  
Det kom spørsmål om rom 373. Skal dette kunne brukes og i tilfelle av hvem?  
 
Vedtak: 
Utdanningsmeldingen oversendes Det humanistiske fakultet på vegne av institutt for 
lingvistiske, litterære og estetiske studier, med de merknader og endringer som kommer frem i 
møtet.  
 
 
UUI-sak 15/10:  Endring av vurderingsform KUN201 
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Under behandlingen av saken ble det en diskusjon omkring status for muntlig eksamen knyttet 
til en semesteroppgave eller hjemmeeksamen. I møtet 25.01.10 (UUI-sak 08/10) vedtok UUI 
på vegne av teatervitenskap å endre en muntlig eksamen til justerende, mens man i denne 
saken endrer muntlig fra en justerende til en egen tellende eksamensdel.  
Det ble diskutert om man burde utarbeide retningslinjer for hvorvidt muntlig bør være egen 
eksamensdel eller justerende, og/eller for hvordan vektingen mellom skriftlig og muntlig del 
bør være. Noen mener 50-50 er det mest fornuftige, andre går inn for 40-60. Ved 50-50-
vekting vil to tilliggende bokstavkarakterer (f.eks. B og C eller A og B) alltid – slik 
gradsreglementet er utformet per i dag-  ende med beste karakter fordi samlet karakter rundes 
opp dersom man ender på desimalen 5. 
Ved 60-40-vekting vil karakteren på den delen som teller 60 % bli styrende. Dersom en 
kandidat får B på denne delen, vil det ikke være mulig å øke til A samlet selv om man får A 
på delen som teller 40 %.  
 
Fagkoordinator Hoath ba om å få referere denne diskusjonen for emneansvarlig og komme 
tilbake med en konklusjon på hvordan fagmiljøet ønsker at vektingen mellom de to 
eksamensdelene på KUN201 skal være. Saken sendes så på sirkulasjon til utvalget.  
 
 
Vedtak: 
Muntlig eksamen på KUN201 endres fra justerende til tellende muntlig. Saken sendes på 
sirkulasjon til utvalget når fagmiljøet har bestemt seg for om de vil ha 50-50-vekting eller 60-
40-vekting mellom skriftlig og muntlig del. 1 
 
 
 
UUI-sak 16/10:  Emneplan for NORAN104-L 
 
Fagkoordinator Kinn ved nordisk språk, var usikker på om emnet burde ha koden 
NORAN104-L eller om det burde ha koden NORAN251-L. Emnet er et såkalt "heisemne" 
som kan fungere på 100-nivå i norsk som andrespråk eller som semesteroppgaveemne på 200-
nivå for studentene i Integrert lektorutdanning.  
 
Vedtak:  
Emneplanen for NORAN104-L vedtas som vedlagt og oversendes fakultetet for opprettelsen 
høsten 2010. Instiutttet avklarer med fakultetet hva som er den beste emnekoden for dette 
emnet.  
 
 

                                                 
1 Saken ble sendt på sirkulasjon 2.3.10 med forslag om 50-50-vekting mellom skriftlig og 
muntlig del. Ingen gikk mot forslaget og emneplanen for KUN201 er dermed vedtatt med 50-
50-vekting mellom skriftlig og muntlig del av eksamen.  
Kinn sendte inn følgende merknad til referatet: "Eg åtvarar mot bruk av 50-50-vekting ved to 
eksamensdelar, ettersom  det er eit faktum at slik fordeling systematisk fører til for gode 
samla karakterar. I møtet vart dette drege i tvil av fleire UUI-medlemmer. Men slik 
karakterinflasjon er beviseleg eit resultat av reglane for omskriving frå bokstavkarakterar til 
talverdiar og tilbake til bokstavar, i kombinasjon med bruk av vanlege avrundingsreglar på 
gjennomsnittstalet. Det er uheldig at eit styringsorgan som UUI vel å sjå vekk frå faktiske 
forhold når det tek avgjerder." 
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UUI-sak 17/10:  Retningslinjer for innlevering av eksamensbesvarelser 
 
Merknader i møtet:  
Under andre kulepunkt under overskrift om obligatoriske arbeid: "eller" tas bort slik at det 
står: "Faglærer vil i så fall informere om dette i undervisningen og på Mi Side." Det samme 
gjelder under kulepunkt 9 under Eksamensoppgaver.  
 
Under Eksamensoppgaver står det beskrivelse av format på selve oppgaven. I kulepunkt 4 står 
det at dokumentet skal "normale marger". Det bør her stå angitt hva som er normale marger, 
om mulig.  
 
De Smedt tok opp at det bør være mulig å endre Mi side-systemet slik at man kan levere 
anonymt i vurderingsmappen også i andre format enn pdf og at instituttet bør ta dette opp 
sentralt. De Smedt kan hjelpe til med å konvertere forsidemalen til åpne formater slik at denne 
(også) foreligger i andre format enn Word.  
 
De Smedt tok også til orde for å kutte krav om innlevering av to papireksemplarer på grunn av 
miljøhensyn.  
 
 
UUI-sak 17/10: Eventuelt.  
Sandin meldte at faget ønsker å tilby emnet ANT202 til høsten. Emnet er et våremne, men har 
ikke blitt tilbudt i vår. I stedet ønsker fagmiljøet å endre undervisningssemester til høst. 
Studieadministrasjonen kontakter Sandin om saken.  
 
 
 
9. mars 2010 
 
 
 
Thorsteinn Indridason 
undervisningsleder 
 

Ranveig Lote 
sekretær 

 
 

Merknadsfrist: 16. mars 
Ingen merknader kom inn. 
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Orienteringssak b) Referat fra UUI-møte 26. april 2 010 
 
Referat fra møte 
Utvalg for undervisning og internasjonalisering. 
Institutt for lingvistisiske, litterære og estetiske studier 
Tid: Mandag 26. april kl. 13.15-15.15 
Sted: Rom 435, HF-bygget 
 
Til stede:  
Thorsteinn Indridason (undervisningsleder), Torodd Kinn, Ingrid Nymoen, Atle Kristiansen, 
Pauline Hoath, Erling Aadland, Gisle Selnes, Hilde Corneliussen, Tor Trolie, Øystein 
Johannesen, Nora Vaage, Ranveig Lote. 
 
Meldt forfall: Pär Sandin, Helge Dyvik 
Forfall: Kazima Sjøvoll, Laila Aase 
 
Programkoordinatorer Jens Kjeldsen og Ellen Mortensen var ikke til stede, etter avtale. 
 
 
 
Saksliste 
UUI-sak 18/10: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Ingen merknader. 
 
UUI-sak 19/10: Godkjenning av referat fra 01.03.10. 
Ingen merknader. 
 
UUI-sak 20/10: Orienteringssaker 

6. Oppdatert UUI-mandat etter delegering av myndighet 
7. Frist for emneplanendringer (enkeltemner) for våren 2011: 1. september.  
 Dokumentasjon vedlagt. 
8. Nye Erasmus-avtaler ved LLE våren 2010. Muntlig orientering. 

Allerede iverksatt: 
Università degli Studi di Venezia Ca' Foscari (Humanities) 
Ruhr-Universität Bochum (Linguistics) 
Kommer:  
Université Charles de Gaulle Lille III (Modern EU Languages) 
Adam Mickiewicz University Poznan 

9. Endring i organisering av internasjonalisering (utveksling) ved LLE. Muntlig 
orientering. 

 
 
UUI-sak 21/10: Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia – 3. utgave 
Underdirektør ved Utdanningsavdelingen, Ingvild Greve, holdt en presentasjon av Handbok 
for kvalitetssikring av universitetsstudia. Presentasjonen redegjorde for en del av 
vurderingene som var blitt gjort i Samdalutvalget i 2009 og hvilke endringer som var kommet 
i kjølvannet av innstillingen fra dette utvalget.  
 
Noen elementer som Greve trakk frem var større synliggjøring for studentene gjennom 
synliggjøring av evalueringsresultater på Mi side, mindre fokus på standardisering og 
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rapportering, mer på synliggjøring. Man vil utarbeide en ressursside på uib.no med forslag til 
ulike måter å evaluere på, m.m. Evalueringer og programsensorordningen skal kunne 
skreddersys lokalt (på fakultetene).  
 
UUI-sak 22/10: Avvikling av dublert undervisning på SAS1 
 
Vedtak: UUI vedtar avvikling av dublert undervisning på SAS1, slik at SAS1 kun tilbys hvert 
vårsemester fra våren 2011.  
 
UUI-sak 23/10: Arbeid med utvekslingsavtaler/studentutveksling 
Saksforelegget foreslo at det enkelte fagmiljø utpeker to-tre avtaler som kan anbefales 
studenter som etterspør informasjon om gode utvekslingsavtaler på det enkelte fagområde. 
Flere fagkoordinatorer ga uttrykk for at de ikke anser det som direkte relevant å peke ut et 
fåtall avtaler i det mangfoldet studentene har å velge mellom. Fagmiljøene har liten oversikt 
over studentenes utvekslingsopphold per i dag.  
Utvalget etterspurte informasjon om hvor mange som reiser på utveksling per i dag.  
 
Undervisningsledelsen informerer fagkoordinatorene om videre arbeid med feltet.  
 
UUI-sak 24/10: Oppfølging av de nye BA-programmene ved LLE 
Det var delte meninger om et eventuelt fellesarrangement for  nye BA-studenter ved LLE. Det 
kom innspill om at studentene på førstesemesterstudiet burde samles på grupper etter BA-
program. Det kom også forespørsel om oppslagstavler utenfor kontorene der fagmiljøene 
sitter. Studentrepresentantene oppfordret til at fagutvalgene ble involvert i arbeidet med å 
skape sosiale fellesarenaer for studentene.  
 
Undervisningsledelsen arbeider videre med feltet. 
 
 
 
 
4. mai 2010 
 
 
 
Thorsteinn Indridason 
undervisningsleder 
 

Ranveig Lote 
sekretær 

 
 

Merknadsfrist: 11. mai 
Ingen merknader ble meldt. 
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Orienteringssak c) Referat fra UUI-møte 31. mai 201 0 
 
 
Referat fra møte 
Utvalg for undervisning og internasjonalisering. 
Institutt for lingvistisiske, litterære og estetiske studier 
Tid: Mandag 31. mai kl. 13.15-15.15 
Sted: Rom 435, HF-bygget 
 
Til stede:  
Thorsteinn Indridason (undervisningsleder), Torodd Kinn, Ingrid Nymoen, Atle Kristiansen, 
Erling Aadland, Gisle Selnes, Pär Sandin, Laila Aase (gikk etter sak 29/10), Hilde 
Corneliussen, Kazima Sjøvoll, Ranveig Lote. 
 
Meldt forfall: Pauline Hoath, Øystein Johannesen, Nora Vaage, Tor Trolie. 
Forfall: Helge Dyvik 
 
Programkoordinatorer Jens Kjeldsen og Ellen Mortensen var ikke til stede, etter avtale. 
 
Saksliste 
UUI-sak 25/10: Godkjenning av innkalling og saksliste. Pär Sandin og Hilde Corneliussen 
hadde to saker som de ønsket å ta opp under punktet Eventuelt.  
 
UUI-sak 26/10: Godkjenning av referat fra 26.04.10. Ingen merknader. 
 
UUI-sak 27/10: Orienteringssaker 

10. Fagkoordinatorer fra 1. august 2010.  
 I listen over fagkoordinatorer som er lagt ved innkallingen må det legges til at 
 fagkoordinator for nordisk litteratur også er fagkoordinator for norrøn filologi.  Det 
er foreløpig ikke avklart hvem som blir fagkoordinator for kunsthistorie.  
11. Opptaksrammer for Samordna opptak høsten 2011. Opptaksrammene er basert på 

utlyste plasser for opptaket 2010-11, med oppjustert ramme for BA i digital kultur og 
BA i teatervitenskap, da disse hadde markant større søkertall enn utlyste plasser i årets 
opptak. 

12. Oppfølging av de nye BA-programmene, status, jfr. UUI-sak 24/10. 
Undervisningleder informerte om planer om Fagdag ved LLE 18. august fk. og delte 
ut foreløpig forslag til program. Videre orienterte han om møte med Studentutvalget 
ved LLE (SULLE) fredag 7. mai, og utlysning av oppstartsmidler til de nye BA-
programmene til høsten. Fagkoordinator for Digital kultur påpekte at det ble vanskelig 
å planlegge arrangementer tidlig i høstsemesteret med en søknadsfrist 15. september 
for disse midlene. Grunnen til at fristen er satt såpass sent er at fagutvalgene må ha 
mulighet til å etablere seg til høsten før fristen. Det er mulig å flytte fristen noe frem, 
f.eks. til 5. september.  

13. Videre arbeid med utvekslingsavtaler, jfr UUI-sak 23/10. Muntlig orientering.  
14. Eventuelt 

 
UUI-sak 28/10: Møtedatoer for UUI høsten 2010. 
 
 Vedtak: UUI godkjenner de foreslåtte møtedatoene. 
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UUI-sak 29/10:  Erfaringsbasert master i undervisning med    
  fordjuping i norsk 
 
Undervisningsleder innledet om sakens prosess fra vedtak i universitetsstyret og ned på 
instituttnivå. Aase, som var medlem av arbeidsgruppen som utarbeidet studieplaner, orienterte 
om dette arbeidet. 
 
Det ble en del diskusjoner rundt ordningen med masteroppgaven og den prosjektforberedende 
delen av studiet. I tillegg ble den økonomiske siden av saken drøftet. I møtet ble det presisert 
at saken i UUI går ut på å vedta studie- og emneplanene for programmet når det gjelder 
varianten med fordjuping i norsk. 
 
I sakens anledning pekte fagkoordinator  for nordisk litteratur, Ingrid Nymoen, på at 
nordiskfaget er i ferd med å bli utsatt for en didaktisering som er styrt utenfra og ovenfra. De 
siste årene har lektorutdanningen gjort sitt inntog, og nå kommer Erfaringsbasert master i 
undervisning som også vil dreie fokuset mot didaktikk og skolefaget norsk. Fagkoordinator 
påpekte at fagmiljøet mangler en strategi for å møte disse politisk styrte endringene.  
 
Det er gode søkertall til det nye masterprogrammet og dette vil kreve betydelige 
veiledningsressurser når studentene skal i gang med skriving av masteroppgaven fra 
fjerde/femte semester.  
  

Vedtak:  
UUI godkjenner oppretting av vedlagte studieplan for Erfaringsbasert master i 
undervisning med fordypning i nordisk fra høsten 2010, i tråd med merknadene over 
og merknader som kom frem i møtet. Undervisningsleder gis fullmakt til å gjøre 
justeringer etter tilbakemelding fra samarbeidsfagene engelsk og matematikk og etter 
klarering med nordiskmiljøet ved LLE.   

 
UUI-sak 30/10:  NOSP250, endring av vurderingsform 
 

Vedtak:  
UUI vedtar de foreslåtte endringene i emneplanen med virkning fra våren 2011. 

 
Diskusjonssak: 
UUI-sak 31/10:  Administrative rutiner for oppfølging av     
  masterstudenter ved LLE 
Punkt 5 om biveileder ble diskutert og møtet ønsket en mindre byråkratisk ordning for 
biveiledning. Det ble påpekt at retningslinjene slik de er beskrevet bør gjelde kun ved eksterne 
biveiledere, da det kun i disse tilfellene er snakk om evt honorering eller utbetaling av 
belønningsmidler til biveileder. Enkelte av møtedeltakerne mente at det burde være 
uproblematisk å inngå avtaler internt ved instituttet og også eventuelt med kolleger ved andre 
institutt, om å være biveileder på MA-oppgaver. I slike tilfeller kunne man enten se bort fra 
belønningsmidler/honorering eller overføre en del av belønningsmidlene internt uten videre 
formalisering. Slike avtaler om biveiledning må gjøres mellom veilederne og studenten må 
diskutere spørsmålet med sin veileder.  
 
I punkt 6 om skifte av veileder, bør ordlyden i andre strekpunkt endres. Det bør ikke være opp 
til studenten å konfrontere veileder med ønsket om å få en annen veileder i tilfeller der det er 
samarbeidsproblemer eller andre følsomme ting som ligger bak ønsket om å skifte veileder.  
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UUI-sak 32/10:  Eventuelt 
1) Pär Sandin tok opp at klassiskmiljøet ønsker redaksjonelle endringer i emneplanene for 
ANTV101, ANT202 og ANT201. Lote bekreftet at endringene var gjennomført og klarert fra 
høsten 2010.  
 
2) Corneliussen ville ta sin sak opp på e-post med undervisningsleder etter møtet.  
 
3) Undervisningsleder takket avtroppende fagkoordinatorer for innsatsen de siste 3 årene. 
 
 
4. juni 2010 
 
Thorsteinn Indridason 
undervisningsleder 

Ranveig Lote 
studieleder 

 
 
Merknadsfrist: 11. juni 
 
Merknader:  
- Trolie hadde meldt forfall, og dette er tatt inn i referatet.  
- "... eventuelle merknader som kom frem i møtet" er endret til "... merknader som kom frem i 
møtet" i vedtaket under sak 29. 
- Under sak 30, andre avsnitt er setningen endret fra "I slike tilfeller kunne man enten se bort 
fra belønningsmidler/honorering eller overføre en del av belønningsmidlene internt uten 
videre formalisering." til "I slike tilfeller kunne man overføre en del av belønningsmidlene 
internt uten videre formalisering." etter tilbakemelding fra Corneliussen. 
-  
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Orienteringssak d) Referat fra FFU-møte 10. juni 20 10-06-17 
 
Institutt for litterære, lingvistiske og estetiske studier 
11.6.2010 HØP 

REFERAT FRA MØTE I FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSUTVALG ET 10. juni 
2010 

Tid: kl. 14.15-14:30 

Sted: Rom 435, HF-bygget  

Til stede: Fra FFU: Eivind Tjønneland, konstituert leder, og Daniel Jung (vararepresentant for 
Hilde Corneliussen). Fra administrasjonen: Håvard Østrem Peersen 

Det var satt opp en sak på dagsorden, fordeling av midler til forskningsformål etter 
utlysningen med søknadsfrist 28. mai. Det var kommet søknader fra Rolv Beev, Pål Bjørby, 
Ole-Jørgen Johannessen, Erik Bjerck Hagen, Siri Meyer og Ann-Kristin Molde, på til sammen 
kr. 73 538. 

 Da FFU ikke var beslutningsdyktig, ble det enighet om å saken sendt på høring pr. e-post til 
FFUs representanter, med svarfrist 15. juni kl. 15:00. 

 

Bergen, 11. juni 2010 

 

Eivind Tjønneland     Håvard Østrem Peersen 
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Orienteringssak e) Personal/stillinger høsten 2010 
 
Oppdatert 17/6/10 
Instituttleder fra 1. august 2010 
Muntlig orientering 
 
Under utlysning/behandling 
Nordisk, lærerutdanning/førsteamanuensis (etter Aase). Behandlet fak.styre 17/6/2010 
To stipendiatstillinger ved LLE: Behandlet fak.styre 17/6/2010 
Forskerstilling HERA/Rettberg. Under behandling 
To stipendiater CLARA (DeSmedt). Under behandling.  
Norskkurs, en fast og en midlertidig. Prøveforelesning 22/6/2010 
Forskerstilling HERA/Lien. Under behandling.  
Teknisk redaktør Holbergs skrifter. Behandlet fak.styre 17/6/2010 
To stipendiatstillinger Industristader (Akselberg/Sandøy). Behandlet fak.styre 17/6/2010 
 
Avganger våren 2010 
Kolbjørn Slethei, Gunnar Danbolt, Marit Nybø, Marit Helene Kløve, Laila Aase,  
 
Permisjoner og oppsigelser 
Mathilde Skoie har fått forlenget permisjon til 31/12/2012 
Alvhild Dvergsdal har sagt opp sin stilling 
Jill Walker Rettberg/Scott Rettberg har fødselspermisjon høsten 2010.  
Ann Kristin Helland har fødselspermisjon høsten 2010 
Ingrid Nielsen har fødselspermisjon høsten 2010 
 
Endringer i administrasjonen 
Marit Aall Henriksen og Erna Synnøve Kjensjord i fødselspermisjon høsten 2010.  
Kristian Bjørkelo og Elisabeth Aase Sæther vikarierer i stillingene i 2010.  
Britt Helene Lund har arbeidssted på Det psykologiske fakultet ut 2010. 
Steinar Sælebakke er i arbeidspraksis i administrasjonen ved LLE. 
Marianne Eskeland vikarierer som forskningskonsulent ved SKOK (fødselsvikariat) fra 1. 
august 2010 til og med  31. mars 2011 
Francisca Caceres Altamirano vikarierer som studiekonsulent i Mariannes stilling samme 
tidsrom 
Ny eksamenskonsulent i samme tidsrom 
 

Nye tilsettinger 
Faglig leder Holbergs skrifter. Eiliv Vinje 
 
Nye fagkoordinatorer høsten 2010 
Torodd Kinn, nordisk språk 
Jørgen Sejersted, nordisk litteratur og norrøn filologi 
Hilde Corneliussen, digital kultur 
Per Sandin, klassisk 
Atle Kristiansen, norskkursene 
Knut Ove Arntzen, teatervitenskap 
Christer Johansson, allmenn lingvistikk 
Erling Aadland, allmenn litteraturvitenskap 
Kunsthistorie, ikke avgjort ennå 
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Orienteringssak f) Arbeidet med fagdimensjoneringen  
 
Muntlig orientering 

 

Orienteringssak g) Referat fra møtet angående UniDi gital  

 
LLE –møte angående UniDigital 
 
Til stede: Helge Sandøy, Victoria Rosèn, Odd-Einar Haugen, Eiliv Vinje, Koenraad DeSmedt, 
Kari Tenfjord, Solveig Steinnes 
Tid/sted: 20/5/10 kl 14-15, rom 435, HF-bygget 
 
Bakgrunn: Ulike spørsmål knyttet til prosjektsamarbeid og annet samarbeid, UniDigital 
(tidligere AKSIS) 
 
Punktene under er problemstillinger som ble berørt. 
 
o HF-millionen som forsvant. LLE-forskere og studenter har hatt mange mindre prosjekt uten 

ekstern finansiering, der Aksis tidligere gjorde en del arbeid med bakgrunn i ”HF-
millionen”, en rundsum fra fakultetet til Aksis. Nå er denne forsvunnet, og instituttene ble 
bedt om å oppsummere behovet. Instituttet sendte sin estimering til fakultetet, og har fått 
tilbakemelding om at instituttene selv må dekke dette. Mye arbeid har stoppet opp, siden 
instituttet ikke har disse pengene. 
 

o Drifting av tidligere prosjekt og varig lagring av forskningsdata. Vil vi, som UiB, bare 
overlate drift av tidligere kostbare forskningsprosjekt, til en ekstern instans som UniDigital, 
eller vil vi ha ansvar og kontroll med varige løsninger ved moderinstitusjonen? Dette 
spørsmålet er aktualisert ved usikkerhet knyttet til UniDigital, og til den manglende HF-
millionen. Eksempler på at tidligere forskningsprosjekt har ”forsvunnet” uten at vi har fått 
tilbakemelding, fordi sørverne dette har ligget på ved Aksis har blitt erstattet. 
Koenraad opplyste om prosjektet Clarin, et sentralt system for forvaltning, langtidslagring 
og vedlikehold av data. Han pekte på muligheten om å søke på NFR-midler knyttet til 
nasjonal deltagelse i Clarin. Koenraad har for tiden et forprosjekt NO-CLARIN om dette.  
 
UiO har selv ansvar for å vedlikeholde system. Bør det samme gjøres ved UiB? Bør vi få 
drift og lagring av data overført tilbake til HF som har frembrakt forskningen?  
  

o Mangel på dokumentasjon. Det var enighet i møtet om at mangel på dokumentasjon knyttet 
til arbeid ved UniDigital er et problem. Kompetansen er knyttet til enkeltpersoner, og ikke 
skrevet ned.  
Siden så mye av kompetansen er knyttet til personer, kan samarbeidet oppleves som 
risikofylt.  
 

o Avtaler med UniDigital. Holbergprosjektet har laget en kjøpsavtale med UniDigital, ved 
hjelp av Innkjøpsavdelingen. De fleste andre prosjektene har konsortieavtaler med 
UniDigital. Menotec velger å samarbeide med UiO i stedet for UniDigital.  
Eiliv: Viktig å være klar over samarbeidets form og hva vi skal ha av UniDitital: er det 
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forskning eller er det en leveranse. Forskning: vanskelig å forutse sluttproduktet. Leveranse: 
kjøper/bruker må klare å spesifisere sine behov på en tydelig måte. 
 
Kontaktperson for konsortieavtaler, Forskningsavdelingen: Kitty Tverrå 
Kontaktperson innkjøpsavtaler, Innkjøpsavdelingen: Kjetil Skog 
 
Det viktigste er ikke om man har konsortie/innkjøpsavtale, men at kjøpers og selgers behov, 
begrensninger,  betingelser er godt nok definert og avklart på forhånd. Avtaler kan 
reforhandles.  

  
o Oppfølging av avtalene. Flere prosjektledere opplever at UniDigital ikke alltid klarer å 

levere i tide/etter avtale, og det er heller ikke alltid enighet om ”hva” som skal leveres og 
prioriteres innenfor de rammene prosjektet har. Kommunikasjonen med 
prosjektmedarbeiderne på UniDigital kunne vært bedre, man sender eposter og får ikke svar. 
Nødvendig å mase.  
 
Det er også vanskelig å få estimert hvor mye tid en arbeidsoppgave vil ta, og dermed er det 
vanskelig for prosjektlederne å vurdere om denne eller denne utviklingsoppgaven bør/må 
prioriteres.  

 
o Kommunikasjon med ledelsen ved UniDigital. Bortsett fra Odd-Einar er det ingen 

prosjektledere som har tatt opp de mer problematiske sidene ved samarbeidet ved 
UniDigital opp på ledernivå. Kommunikasjonen går direkte til medarbeiderne. Derfor er det 
ikke sikkert at ledelsen er klar over problemene.  

 
o Godt samarbeid med UniDigital. Det er viktig for prosjektlederne å understreke at selv om 

det er enkelte problemer, er de alle godt fornøyd med viktige sider ved samarbeidet, og har 
fått frem gode prosjekt i dette samarbeidet.  

 
 
 
Oppsummering 
 
o Mange prosjekt ved LLE har felles utfordringer knyttet til samarbeidet. Det enkelte prosjekt 

må ta dette opp med UniDigital på ledernivå, og ev reforhandle kontrakter. 
o LLE le tar opp med fakultetet ved dekanen problemer knyttet til HF-millionen som forsvant, 

og problemer knyttet til spørsmål om varig lagring av data. Solveig ber om et møte. 
 
 
Solveig 27/5/10 
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Orienteringssak h) Oppsummering fra møte mellom LLE  og fakultetet 
ang  teaterarkivet. Notat fra Tove Holmås 

Teaterarkivet. Møte mellom LLE og HF-fakultetet  

Tid/Sted: 26/5/10 kl 14-15 Teaterarkivet, Sydnesplassen 12/13 

Til stede 
Fra LLE: Tove Holmås, arkivar. Tor Trolie, teaterviter. Erik Bjerck Hagen, fungerende instituttleder. Solveig 
Steinnes, adm.sjef 
Fra fakultetet: Gjert Kristoffersen, dekan. Trine Moe, fakultetsdirektør 

Som utgangspunkt for møtet hadde Tove Holmås laget et notat (vedlagt under).  

Noen moment i samtalen 

o Presentasjon av teaterarkivet, med vekt på hvilket materiale som finnes, styrker og utfordringer ved dagens 
arkiv.  

o Digitalisering. En del av teaterarkivet er digitalisert. Mye av dette ligger på en sørver som IT-avdelingen har 
sagt er på vei til å skiftes ut. Overføring til ny sørver går tregt. Tove følger opp denne saken, kontakter Magne 
Bergland. 
Gjert: er det en ide som forskere å jobbe større og mer langsiktig om nasjonalt samarbeid for digitalisering av 
tekstmateriale? Det er satt av store summer til dette på NFR, men det krever større prosjekt enn knyttet til 
Teaterarkivet ved UiB. 

o Kan materiale gå tapt? Det er materiale som ”fader” og som raskets mulig bør sikres ved å skannes. Gamle 
glassplater – her vi vet ikke om vi har disse bildene frembrakt eller ikke. Mye arbeid som gjenstår. 

o Lokaliseringen. Arealet er ikke sikret mot vannskader, siden det går en hovedvannrørledning i taket gjennom 
arkivet. Dette er imot forskriftene for arkivlokaler. En vannskade kan gjøre ubotelig skade. Aktualisert i vinter 
med store problemer med frost, og vannrør som gikk i tilstøtende bygg. Det kan være mulig å flytte arkivet til 
Byarkivet i Hansaparken. Fra forskningsmessig synspunkt vil det være uheldig å flytte arkivet langt vekk fra 
teaterforskerne.   
Det viktigste hensynet må nå likevel være å sørge for trygge lokaliteter for å sikre arkivet.  
Trine sjekker med Eiendomsavdelingen og ber om en kartlegging av nye lokaler. Er det noe hensiktsmessig 
på Høyden? 

o Aktivitet/forvaltning. Det er nå en 50 prosent stilling knyttet til arkivet. Arkivet er etterspurt, og 
forskeraktivitet krever tilsvarende aktivitet knyttet til arkivaren. Tove pekte på en del vanskeligheter knyttet 
til 50% stilling, blant annet tilgjengelighet. Arbeidsprosesser med digitalisering og sikring av materiale går 
også saktere da. Dette er og et spørsmål om hvordan fakultetet vil satse i forhold til arkivet.  
Tove ønsker en full stilling knyttet til arkivet.  

o Ved den administrative omstilling i 2007 ble arkivstillingen holdt utenfor. Ved fagdimensjoneringsprosessen 
som foregår nå er heller ikke arkivstillingene tatt med. Slik har arkivstillingene falt mellom alle stoler, og  
blitt usynlig i fakultetets strategiske tenking.  

Oppsummering av møtet 
Fakultetsledelsen følger opp dette møtet ved å ta noen strategiske avgjørelser angående Teaterarkivet fremover, 
både når det gjelder lokalisering og aktivitet/ forskningsressurs.  
Trine følger opp lokaliseringsproblemet. 
LLE takker fakultetet for et konstruktivt møte   

 

Solveig 26/5/10  

 

 



 side 20 av 28 

 

 TEATERARKIVET. NOTAT 

HISTORIE/BESKRIVELSE 

Teaterarkivet ble opprettet i 1969.  Samlingene omfatter manuskripter, teaterprogram, 
plakater, korrespondanse, noter, bilder, scenografi- og kostymeskisser samt aviskritikker fra: 

Det Dramatiske selskab i Bergen (1794-)�Det norske Theater i Bergen (1850-1863)�Den 
Nationale Scene (1876) �Komediateateret i Bergen (1933-1964). 

Her finnes også noe materiale fra friteatergruppene i Bergen, fra skoleteatervirksomhet og fra 
amatørteatre, alt med hovedvekt på Vestlandet. Teaterarkivet får fortløpende alt arkivverdig 
materiale fra DNS' oppsetninger. 

Teaterarkivet er unikt i den forstand at det dokumenterer helheten i en teateroppsetning, fra 
begynnelse til slutt. Det er et unikt dokumentasjonssentrum for Bergens teaterhistorie. 

Omfang: Godt og vel 600 hyllemeter. 

DIGITALT: 

Repertoarbaser fra Den Nationale Scene (1876 -) og det Dramatiske Selskab og Det norske 
Theater (1794-1863) De er ikke søkbare eksternt. De fleste Ibsen-dokumentene er på CD-rom 
eller DVD. 1 cirkulærebok tekstkodet i samarbeid med Aksis, med midler fra Sparebanken 
Vest. 

Nettsider/andre utstillinger: Det gamle Teater, Bergen rådhus 2000, Nordahl Grieg 100 år, 
2002. Holberg i Bergen (2004) og Ibsen i Bergen (2006) 

BESØK, FORSKNING, 

Forskere fra inn- og utland har besøkt Teaterarkivet, pga det unike Ibsen-materialet fra 1851-
57. Skrifteksperter fra UiO har sittet i Teaterarkivet og arbeidet. Enkelte originaldokumenter 
har vært sendt med kurer tur-retur Oslo. De siste 3-4 årene har det vært ansatt en stipendiat 
med emne “Ibsen i Bergen”, på grunnlag av Ibsen-materialet i Teaterarkivet. Det har vært 
besøk fra forskere fra Polen, USA, Tyskland, Portugal, Russland og sist år også fra Mexico. 
Emnene spenner fra Holberg til Earle Hyman og til Jon Fosse. Magistergradsstudenter, 
teatervitere/historikere og teatre er også brukere av Teaterarkivets tjenester. Samarbeid i 
forbindelse med utstillinger i inn- og utland, fra Byarkivet i Bergen til Lessingmuseet i 
Tyskland  

ESTIMERING AV BEHOV FOR UTVIDET STILLING 

I FORHOLD TIL ARBIDSOPPGAVER 

I forkant av omstillingen ble arkivarstillingene ved det daværende IKK tatt opp, og det syntes 
å være allmenn aksept for 100 % stillinger. Imidlertid ble arkivarstillingene holdt utenfor 
selve omstillingen, og dermed skjedde det ikke noe mer. 

Spesielle oppgaver: Sikre materialet (flere foto holder f.eks. på å fade helt). Deler av 
avismaterialet er krigsskadet med gamle fuktskader, f.eks. Digitalisering er nødvendig. 
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I tillegg til dette kommer vanlig betjening av brukere, og hjelp ved forskerbesøk, samt vanlig 
stell av arkivet. Arkivarens rolle som rådgiver ved stipend- og forskningsarbeid fordrer i 
tillegg grundig teaterhistorisk kompetanse.  

Samlet er det her et klart behov for 100% stilling. 

LOKALISERING 

Lokalene på Sydnesplass er ikke i overensstemmelse med arkivloven, kun midlertidig tillatt. 
Årsak: Det er vannrør i lokalet, til og med en hovedvannledning. I vinter da det var ganske 
mange minusgrader og varmen i Sydnesgaten forsvant, var situasjonen prekær - et vannrør 
kunne gå lekk og ødelegge hele arkivet. 

Mulighet: Byarkivar Arne Skivenes har tidligere nevnt muligheten for å få Teaterarkivet til 
Byarkivets lokaler hos Hansa. Fordeler: Sikret, godkjent lokale, fagmiljø, arkivkompetanse, 
god lesesal, brukermuligheter Nå når man har fått intern husleie ved UiB, så spiller den biten 
heller ikke noe rolle. I tidligere år har sikrete lokaler ved UBBHF vært nevnt, men det ble 
ikke noe av. 

Det viktigste ved en relokalisering er at Teaterarkivet ikke blir splittet opp. 

 

Tove Jensen Holmås 

26.05.2009 

. 
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Orienteringssak i ) Orientering om fagdagen ved LLE , 18/8/2011 
Tid: 18. august 2010, kl. 12:00-15:45 
Sted: aud. B, Sydneshaugen skole 
Mål : vise frem forskningen ved LLE til de nye studentene og skape en happening for studenter og 
ansatte! Det blir servert kaffe, mineralvann og frukt og nøtter i pausene.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
12:00-12:15  Åpning av fagdagen, ved instituttleder 
   Presentasjon av fagutvalgene ved LLE 
 
kl. 12:15 – 12:45:   Navn, dataspill og sosiale medier 
Navneskikker og 
navnegransking 

Ivar Utne/Torodd Kinn 1.amanuensis, nordisk 
språk 

Facebook, YouTube og blogger 
som kulturuttrykk 

Jill Walker Rettberg 1. amanuensis, digital 
kultur 

Kjønn og oppfatningar om 
dataspel 

Silje Hommedal PhD-stipendiat, digital 
kultur 

Pause: 12:45 – 13:00 
 
13:00 – 13:45:  Kunst i moderne grenseland 
Kunst i et grenseland Siri Meyer Professor, kunsthistorie 
Kunst og bioteknologi Nora Vaage Masterstudent, 

kunsthistorie 
Kunst, makt og 
merkevarebygging 

Anett Haukås Masterstudent, 
kunsthistorie 

Nasjonsbygging og modernisme 
i Tyrkia 

Siri Lexau 1. amanuensis, 
kunsthistorie 

Pause 13:45 – 14:00 
 
14:00- 14:45:   Norrønt, norsk og indo-europeisk 
 Thomas Smitherman PhD-stipendiat, 

forskningsprosjekt 
 Kari Tenfjord Professor, norsk som 

andrespråk 
Norrønt - nært, men likevel 
eksotisk 

Odd Einar Haugen 
Jonas Wellendorf 
Eldar Heide 

Professor, norrøn filologi 
Post.doktor, CMS 
Post.doktor, CMS 

Pause 14:45-15:00 
 
15:00 – 15:45:  Litteratur og teater: romantisk, modernistisk, elektronisk 
Electronic Literature Scott Rettberg 1. amanuensis, digital 

kultur 
Ibsen-tradisjonen i norsk teater Keld Hyldig 1. amanuensis, 

teatervienskap 
A. Strindbergs "Fordringsägare" 
(1889): modernistisk teater 
 

Pål Bjørby 1. amanuensis, nordisk 
litteratur 

Romantikkens etterliv i 
modernistisk litteratur 

Frode Helmich Pedersen Førstelektor, allmenn 
litteraturvitenskap 
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Orienteringssak j) Møtedatoer høsten 2010 
 
Møtedatoer IR høsten 2010 
 
Mandag 6/09 
Mandag 18/10 
Mandag 6/12 

 

SAKER OG SAKSPAPIR 
 

SAK 12 /10 Budsjettforslag 2011. Innspill fra LLE 
 
1. Sammendrag 
 
Vi har behov for faste stillinger innenfor fagområdene kunsthistorie og nordisk litteratur.  
Innenfor flere av våre fagområder trenger vi time/vikarmidler for personer som er i ulike 
permisjoner (ulønnede). 
 
2. Prioriteringer innenfor rammen 
 
Stillingsbehov innenfor rammen av faste stillingsressurser, etter fagområder  
 
Kunsthistorie 
I 2010 hadde vi to avganger i kunsthistorie, Danbolt og Nybø (50%). Kunsthistorie er et 
fagmiljø med høy studiepoengproduksjon og mange studenter, og har en effektiv utnyttelse av 
ressursene. De siste semestrene har miljøet vært sterkt presset på undervisningssiden. Siden 
kunsthistorie produserer så godt med studiepoeng, vil det være uheldig at fagmiljøet ikke 
klarer å ta imot studentene som ønsker å studere ved faget, og tilby undervisning, veiledning 
og vurdering. Ikke minst det siste trekker mye ressurser, siden det er så mange studenter på 
faget.  
 
− Primært trenger vi å lyse ut en fast stilling innenfor dette fagområdet, som erstatning for 

Danbolt/Nybø 
− Sekundært trenger vi timemidlene for Danbolt/Nybø, for hele 2011 er dette 390*2 for 

Danbolt og 195*2 for Nybø, til sammen 1170 timer 
 
Allmenn litteratur 
Fagmiljøet har følgende utfordringer i 2011 
1. Ellen Mortensen er i permisjon, den lovede vikarstilling ble trukket inn etter at ny 

permisjon ble innvilget   
2. Instituttlederen ved LLE kommer fra allmenn litteratur, og forsvinner dermed ut fra 

undervisningen 
3. Fødselspermisjon høsten 2010/våren 2011 (Nielsen) 
4. Kittang går av i midten av vårsemesteret 2011 
Dette betyr at det våren 2011 er tre og en halv stillinger mindre ved faget, høsten 2011 en 
manko på tre stillinger. 
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− Fagmiljøet trenger vikarmidlene knyttet til disse tre stillingene, til sammen 2535 timers 
undervisning 

 
Nordisk litteratur 
Vikariatet til Dvergsdal ble trukket tilbake høsten 2009, og etter dette har LLE fått timemidler. 
Dvergsdal har nå sagt opp stillingen sin.  
 
− Vi trenger primært å få lyse ut en ny førsteamanuensis-stilling innen fagområdet 
− Sekundært trenger vi full erstatning for timemidlene for denne stillingen, 780 timer 
 
Nordisk språk 
Ingen spesielle behov innenfor rammen. Nordisk språk har de siste årene gjort en stor jobb for 
å effektivisere faget, og dette ser vi nå resultater av. All duplisering av undervisning vår/høst 
er nå borte, valgporteføljen er slanket og det har vært fokus på mappestrukturen.  
 
Norrøn filologi 
Situasjonen våren 2011 er kritisk for faget. Vi viser til tidligere notat fra Haugen.  
 
- For å dekke undervisningen ønsker vi å tilby vår nye stipendiat Myrvoll pliktarbeid. Vi ber 
om at fakultetet dekker det fjerde året for Myrvoll.  
 
Klassisk 
Mathilde Skoie har permisjon. I vårsemesteret har både gresk og latin brorparten av 
undervisningen, og det største studenttrykket. Innføringskursene i latin og gresk er også som 
språkfag undervisningskrevende.  
 
− Vi trenger derfor en 100 % universitetslektorstilling i vårsemesteret 2011, som erstatning 

for Skoie.   
 
Merk: Når fakultetet bare gir timemidler, vet vi at 25% av stillingen (forskning/utvikling) vil 
bli udekket dersom vi ansetter i 100% stillinger. Vi mener likevel at det er vanskelig/uetisk å 
ansette vikarer i 72-75% stillinger for å ”slippe” dette, og i mange tilfeller er det faglig svært 
uheldig å ha mange timelærere i mindre enn 33% stillinger inne, ofte lar det seg ikke gjøre 
praktisk pga at det ikke er mange nok men kompetansen vi trenger. Vi understreker derfor at 
fakultetet bør bevilge en 100% u-lektorstilling som erstatning for Skoie.  
 
Digital kultur 
Paret Rettberg er i mors/farspermisjon en stund inn i 2011, og vi trenger erstatning for 
timemidlene i denne perioden.  
 
Forskning 
I 2010 ble fakultetets øremerkede bevilgninger til forskning og publisering trukket inn. 
Instituttet har likevel prioritert dette området med en liten sum i 2010, men understreker at det 
er viktig at instituttene har en sum til rådighet for fordeling til forskningsaktiviteter, og at 
dette legges inn i instituttets rammer.   
 
 
Utstyr 
HMS-tiltak. I HMS rundene med fysioterapeut har det kommet fram at stolparken på LLE er 
gammel og bør skiftes ut. Slik det er i dag er det lite midler til disse tingene. Vi har likevel 
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vært nødt til å kjøpe ni nye stoler i år, etter klare anbefalinger fra fysioterapeut. Dette er en 
utgift på 50-60 000 kroner. Flere står i kø etter anbefalinger fra fysioterapeut. 
 
− Vi ber derfor om 50 000 kroner til å fortsette utskiftningene av stolene, som forebygging i 

forhold til belastningsskader/sykemeldinger. 
 
 
3. Prioriteringer utenfor rammen  
 
Professor II svensk og dansk 
Instituttet har gode erfaringer med professor II-stillinger i svensk og dansk, som en 
videreføring fra de tidligere lektoratene i disse språkområdene. Både Quist og Williams 
ønsker å få forlenget sine åremålsstillinger, slik som fakultetsstyrevedtaket da de ble ansatt 
åpnet for. Fakultett har åpnet for at stillingene kan forlenges ett år, og så bedt oss om å melde 
dette inn i budsjettinnspillene.  
 
− Vi ber derfor om at professor II i svensk og dansk forlenges i to år jmf tidligere brev.   
 
Videreføring av PRISME – Fjernundervisningstilbud i norsk som andrespråk 
Fjernundervisningstilbudet i norsk som andrespråk ble lagt på is i 2009 på grunnlag av den 
dårlige ressurssituasjonen. Etter press/ønske fra studenter og også fra departementet via Vox, 
som gikk inn med midler, vil tilbudet starte opp igjen høsten 2010. Det har vært stor interesse 
for tilbudet, og ved søknadsfristens utgang har 233 søkere meldt sin interesse. Vi har 
finansiering til 96 søkere, som blir tatt opp for studier høsten 2001/våren 2011. Drift av 
PRISME dette året er sikret gjennom finansiering fra VOX.  
 
− Siden interessen for faget er så overveldende, er det stor interesse for oss å videreføre 

tilbudet. For å drive dette trenger vi minimum en 50% universitetslektorstilling. Vi utreder 
om deler av stillingen bør finansieres gjennom egenbetaling.  

 
 
5. Forskning 
 
 
Oversikt over prosjekt ved instituttet 17/6/2010 
Prosjektnr Prosjektnavn Kunde Startdato Sluttdato Prosjektleder 

801848 Bergen Universitetsfond 
Sætre 

Bergens 
Universitetsfond 

01-jun-
2008 

31-des-2010 Sætre, Lars 

801852 Dialektendringsprosessar Norges 
forskningsråd 

01-jun-
2008 

14-jul-2012 Sandøy, Helge 

801880 ASKeladden Norges 
forskningsråd 

01-jun-
2008 

31-des-2012 Tenfjord, Kari 

801901 Indo-European Bergens 
Forskningsstiftelse 

01-jun-
2008 

30-apr-2013 Barddal, Johanna 

802187 CLARIN-forberedende Norges 
forskningsråd 

06-okt-
2008 

31-des-2009 De Smedt, Koenraad 

802583 Nordic digital culture 
network 

Centre For 
International 
Mobility 

17-sep-
2008 

31-des-2009 Rettberg, Scott 

802858 Poetiske elver Norges 
forskningsråd 

01-feb-
2009 

30-jun-2012 Strand, Anders 
Kristian 

802998 Norsk litt.kritikks historie NTNU 01-mar-
2009 

31-des-2011 Vassenden, Eirik 
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803003 Language Diversity L.Meltzer 
Høgskolefond 

01-apr-
2009 

31-aug-2010 Rosen, Victoria 

803049 CLARIN-LLE EU 01-jan-
2008 

31-mar-2011 De Smedt, Koenraad 

803323 Stipendiat Christine 
Hansen 

L.Meltzer 
Høgskolefond 

08-mar-
2009 

30-jun-2010 Hansen, Christine 

803358 Vision of the past Helsingfors 
Universitet 

01-jul-
2009 

28-feb-2010 Lien, Sigrid 

803359 Nordisk 
fagkommunikajon 

Nordisk Kulturfond 01-jul-
2009 

30-jun-2010 Myking, Johan 

803461 Space and Medium Norges 
forskningsråd 

01-aug-
2009 

28-feb-2010 Rettberg, Scott 

803662 Ludvig Holbergs skrifter L MELTZERS 
HØYSKOLEFOND 

01-jan-
2009 

31-des-2011 Vinje, Eiliv 

803818 Bokprosjekt - Gunnar 
Danbolt 

Dextra Artes AS 03-des-
2009 

31-des-2010 Lien, Sigrid 

804089 CLARA EU 01-des-
2009 

30-nov-2013 De Smedt, Koenraad 

804273 Språkutvikling Norges 
forskningsråd 

01-apr-
2010 

30-jun-2013 Akselberg, Gunnstein 

804278 Talende bilder. Bergens 
Universitetsfond 

08-mar-
2010 

31-mar-2011 Lien, Sigrid 

804279 Danbolt, Meltzer 2010 L.Meltzer 
Høgskolefond 

08-mar-
2010 

30-jun-2011 Danbolt, Mathias 

804284 Meltzer 2010, Hansen L.Meltzer 
Høgskolefond 

08-mar-
2010 

30-jun-2011 Hansen, Christine 

804412 Arntzen, SIU 2010 Senter for Int. av 
Høyere utdanning 

24-mar-
2010 

31-jan-2011 Arntzen, Knut Ove 

804466 INESS UiB Norges 
forskningsråd 

01-apr-
2010 

31-mar-2015 Rosen, Victoria 

I tillegg Hera/Scott Rettberg og No-Clarin/Koenraad DeSmedt (ikke opprettet formelt på 
fakultetet)  
 
 
Oversikt over søknader for 2011 
 
NFR-FRIHUM MED SØKNADSFRIST 2. JUNI 2010 
 
− Modernismens grenser. En kritisk undersøkelse av modernismen som 

litteraturvitenskapelig horisont og litterær praksis 
Prosjektleder: Professor Erik Bjerck Hagen 
Prosjektramme: 8 mill. kr. Søkt NFR om 5,8 mill. kr. 

− Emergence of Non-Canonical Case Marking in Indo-European 
Prosjektleder: Forsker Johanna Bardal 
Prosjektramme: 37,7 mill. kr. Søkt NFR om 14 mill. kr. 

− CoRita – Contextual wRiting Aid 
Prosjektleder: Professor Christer Johansson 
Prosjektramme: 10,6 mill. kr. Søkt NFR om 9,7 mill. kr. 

 
I tillegg har Frode Helmich Pedersen og Elin Bara Magnusdottir meldt fra om at de har søkt 
om personlig postdoktorstipend. 
 
Utfordringene fremover blir å øke publiseringen ytterligere (resultatet fra 2009 kan absolutt 
forbedres) og ikke minst å få økt gjennomstrømningen av stipendiater. 
 
 
5. Mindre ombyggingstiltak  
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Gulvbelegg/maling 4. et  
De fleste kontorene i 4. et har gammelt gulvbelegg som i flere tilfeller har gitt 
inneklimaproblematikk. Alle gamle gulvbelegg bør skiftes og takene males. Dette behovet ble 
også meldt inn i 2010.  
 
Kjøkkenkroker i 2. 3. og 4. et.  
Det bør settes inn kjøkkenkroker med vask/benk i 2. og 3. et, og også med oppvaskmaskin i 4. 
et. Det er uholdbart at vi ikke har dette, og etter at kantinen ble lagt ned er behovet blitt enda 
større. Situasjonen nå er uhygienisk.  
 
 
  
 
Erik Bjerck Hagen     Solveig Steinnes 
fungerende instituttstyrer    administrasjonssjef 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Instituttrådet vedtar budsjettinnspillet og sender det til fakultetet, med de endringer som det 
ble enighet om i møtet.  
 
 

SAK 13/10 Forslag til ny budsjettmodell HF-fakultet et. Orientering og 
innspill 
 
 
Saken ved vedlegg sendt ut i egen epost til instituttrådet 14/6  
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventuelt 
 



 side 28 av 28 

 

Instituttrådet LLE - oversikt over medlemmene høste n 2009 / våren 2010 
 
Felles e-postliste for medlemmer og varamedlemmer: inst-raad@lle.uib.no 
  
Leder − Erik Bjerck Hagen Erik.Hagen@lle.uib.no  

Gruppe A 

 

• Torodd Kinn  Torodd.Kinn@lle.uib.no  
• Ingrid Nielsen  Ingrid.Nielsen@lle.uib.no  
• Victoria Rosén  Victoria@lle.uib.no  
• Tor Bastiansen Trolie   Tor.Trolie@lle.uib.no  
• Gjert Frimann Vestrheim Gjert.Vestrheim@lle.uib.no 

 
Gruppe A, vara  

 

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

Gruppe B • Agnete Nesse     Agnete.Nesse@lle.uib.no   

Gruppe B, vara 

 

1. Eirik Vassenden Eirik.Vassenden@lle.uib.no  
2. Elisabeth Bjugn  Elisabeth.Bjugn@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 

 

• Theresa Wallevik vadlaviken@gmail.com  
• Øyvind Wiik Halvorsen  oha092@student.uib.no  
• Eivind Berge arpagus@gmail.com 

 
Gruppe D, vara  

 

1. Arnt Leganger  arnt.leganger@uib.no  
2. Benedikte Holen benedikte.holen@student.uib.no  
3. Inger-Hanne Dale inger-hanne.dale@student.uib.no 

Solveig Steinnes, adm.sjef, er sekretær for rådet 

 


