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Julen er her 
 
I årets siste nyhetsbrev vil jeg benytte anledningen til å takke alle på instituttet for innsatsen i 2012. 
Det har vært et innholdsrikt år og dere har levert sterke bidrag til framgang for GFI i året som snart 
har gått. På GFI har vi til og med medarbeidere som ikke tar juleferie. Den 15. Desember dro nemlig 
Elin, Mari, Helge og Kjetil på et 7 ukers tokt til Antarktis. På bloggen i BT (se lenke under) kan dere 
lese mer om toktet og holde dere oppdatert på det som skjer der. For de fleste av oss andre blir vel 
oppmerksomheten etterhvert rettet mot den hjemlige arena og julefeiring med familie og venner. 
Det er viktig å "logge ut" fra jobb innimellom og ta del i andre aktiviteter. Kanskje gjelder det særlig i 
våre miljø som er så konkurransepreget samtidig som arbeidsoppgavene har et så sterkt individuelt 
preg.  Jeg håper derfor dere får anledning å nyte den ekstra lange juleferien som vi har i år og ønsker 
dere en riktig god jul og et godt nytt år. 
 
Hilsen 
Nils Gunnar  
 
PS. Minner også om årsfesten som blir holdt fredag 11. Januar 2013  
 
 
Aktuelt 
 
Julehilsen fra dekanen 
 
Kjære alle sammen, 
på vegne av fakultetet vil jeg benytte denne anledningen til å takke for stor og viktig innsats i 
året som vi nå er i ferd med å legge bak oss. Vi kan alle være stolte over høyt forskningsnivå 
innen en rekke områder som er så sentrale for vårt fakultet. Jeg er også sikker på at vi kan 
være stolte over den innsatsen for er lagt for dagen for de studenter som har gitt oss det 
betrodde oppdrag det er å tilby den best mulige undervisning. Jeg vil ønske dere alle en god 
og fredelig jul, de beste ønsker for det nye året !    
 
Dag Rune Olsen, dekan  
 
 
Dear all, 
on behalf of the faculty I take this opportunity to thank you all for all your efforts in the past 
year. We can all be proud of high quality research in vast number fields and themes that are of 
utmost importance to our faculty. I’m also more than convinced that we have provided the 
best possible education to those students who have chosen us as their university. I take this 
opportunity to offer you my very best season's greetings and the best wishes for the new year! 
 
Dag Rune Olsen, Dean 
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Frank Cleveland slutter ved GFI fra nyttår av 
 

Ledende forskningstekniker Frank Cleveland 
går fra nyttår av over i pensjonistenes rekker.  
 
På GFI sin julelunsj 19. desember ble Frank 
hedret for sin over 40 år lange tjeneste ved GFI.  
 
I løpet av sin tid ved instituttet har Frank hatt 
mange ulike oppgaver og funksjoner, blant 
annet som tekniker for oseanografene og for 
strålingsmålingene i tårnet, som 
hovedverneombud på fakultetet, han har vært 
GFI sin brukerrepresentant vedrørende 
brannvern og han har hatt en sentral rolle i 
forbindelse med GFI sitt historiske materiale og 
museumsutstillingen ved kantinen.  
 
GFI vil gjerne få takke Frank for sin store 
innsats ved instituttet, og ønske ham lykke til 
med pensjonisttilværelsen! 
 
 

 
Antarktis-tokt 
 
Det er ikke alle ansatte på GFI som får være hjemme med familien i julehøytiden. Elin 
Darelius Chiche, Kjetil Våge, Helge Bryhni og Mari Jensen er på tokt til Weddel-havet i 
Antarktis om bord på isbryteren Ernest Shackleton og blir borte i syv uker.  
 
Elin har en blogg på BT sine nettsider fra toktet, den finner du her:  
http://blogg.bt.no/preik/2012/12/15/antarktis-bloggen/ 
 
Her kan andre både på og utenfor GFI få et inntrykk av arbeidet om bord, og kanskje om 
hvordan julefeiringen er til sjøs? 
 
 
PAGAWEB 
 
Vi minner om at Pagaweb (pagaweb.uib.no) frå 1. desember no er innført for alle institutta 
ved mat.nat.fakultetet. Det betyr bl.a. at reiserekningar, permisjonssøknadar og registrering av 
sjukefråvær (inkl. eigenmeldingar) skal leverast gjennom pagaweb. NB: administrasjonen må 
framleis få beskjed om du er sjuk, anten på e-post eller telefon. 
 
Frå 1. januar 2013 skal også feriedagar registrerast i pagaweb. 
 
Vi minner også om pagaweb-bloggen – pagaweb.b.uib.no - dersom du lurer på noko rundt 
bruken av pagaweb. 
 
Til slutt vil vi be alle om å oppdatere informasjon om familie og pårørande i pagaweb 
(person og familieinformasjon) 

http://blogg.bt.no/preik/2012/12/15/antarktis-bloggen/
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English 
We would like to remind everyone on the fact that Pagaweb (pagaweb.uib.no) from the 1. 
December is introduced at all the Departments at our faculty. This means amongst other 
things that travel reclaims, applications for leave of absence and registration of sick leave 
(from doctor or self-certification) must be done in pagaweb. (The administration still needs to 
be informed if you are sick, either on e-mail or on phone). 
 
From 1. January 2013 holidays shall also be registered in pagaweb. 
 
We would also remind everybody about the pagaweb-blog – pagaweb.b.uib.no – if you have 
questions regarding the use of pagaweb. 
 
Finally we would like to ask everybody to update their information on family and next 
of kin in pagaweb (use the form “(person og familieinformasjon)» 
 
 
Forelesninger, kurs og seminar – Lectures, courses and seminars 
 
Mandagskollokvium  
 
The first scheduled «Mandagskollokvium» in 2013 is on 14. January. 
 
The seminar plan can be found on this website: 
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AuSrQOU5NWVQdGwwMnZhXzM1Q2lMb
nQ0N2pMbjk2aVE&single=true&gid=28&output=html.  
 
 
 
Publikasjoner 
 
 
Fullstendig oversikt over publikasjoner ved Geofysisk institutt som er registrert i Cristin finner dere i 
lenken. 
 
 
 
PhD-nytt 
 
For nyheter fra ResClim, se: Resclim.no 
 
Studieinformasjon 
 
 
 
Ledige stillinger  
 
Postdoktor i fysisk oseanografi – frist: 11.2.2013 

https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AuSrQOU5NWVQdGwwMnZhXzM1Q2lMbnQ0N2pMbjk2aVE&single=true&gid=28&output=html
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AuSrQOU5NWVQdGwwMnZhXzM1Q2lMbnQ0N2pMbjk2aVE&single=true&gid=28&output=html
http://resclim.no/
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=88818
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