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PROTOKOLL FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE 
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Neteland, Håvard Østrem Peersen, Arnt Robert Leganger, Malin Bakken 

Invitert: Gisle Selnes 

a) Innkalling og sakspapir godkjent. Kommentar: skille tydeligere mellom orienterings-, diskusjons- 

og vedtakssaker 

b) Protokoll fra 19/12/11 godkjent 

Sak 1/12 Orienteringssaker  

• Selnes orienterte om sakene som skal opp i fakultetsstyremøtet 24/1, da særlig om mandatet 

til det nye utvalget for forskning og forskerutdanning. 

• Myking orienterte om søknadene til didaktikk og norrønt, hvor det er kommet inn hhv. 11 og 

20 søkere. Komitéarbeidet i gang. 

• Åslaug Ommundsens prosjekt har offisiell start 1. februar, vil bli markert våren 2012. 

• Referat fra FFU av 10.01.12 lagt fram. Det ble en del diskusjon rundt organiseringen av FFU 

og forholdet til forskerutdanningen.  Fakultetets vedtak om sammensetning av utvalg er ikke 

identisk med sammensetning av FFU i dag. Vi må derfor støpe om utvalgene våre, men 

diskusjonen er knapt kommet i gang, og  FFUs møte var en spe begynnelse. FFU sparker 

ballen videre til IR: Hvordan skal vi best følge opp vedtaket i fakultetsstyret? 

• Myking orienterte om Clarino-prosjektet 

 

Vedtak: Orienteringssakene er tatt til orientering. 

Sak 2/12 Arbeidet med LLEs strategi i 2012 

Mål: Gjøre unna dette arbeidet før sommerferien. Komme fram til en overordnet plan, innenfor 

rammene skissert opp i fakultetets strategiplan. 

Innspill: 

- Likestilling som utvidet begrep; Hva legger vi i dette? 

- Formidling: Digital infrastruktur. De eksternfinansierte prosjektene som går på infrastruktur – 

LLE kan vise vei gjennom disse prosjektene. Prosjektene er en styrke for hele fakultetet. 



- Internasjonalisering: Bidrag til språkvask. Problem: Firma kan ikke nødvendigvis oversette alt, 

innen alle genre. Språkvask må utføres av vitenskapelig kompetent personale –  en 

formulering om dette kan inn i strategien.  

- Undervisning og utdanning: studentrepresentantene etterlyser en konkretisering av hvordan 

BA-graden skal styrkes.  BA-oppgavens størrelse, omfang og innhold.  

Verdien av å spikre fast verdier man ellers tar som en selvfølge ble fremhevet i møtet. Det blir sett på 

som viktig å kunne bruke strategien som våpen i situasjoner hvor en må kjempe for egne standpunkt. 

Vedtak: IR slutter seg til framlegget til framdriftsplan, og ber om at synspunktene fra diskusjonen tas 

med i det videre arbeidet. 

Sak 3/12 Utlysning av fast stilling, norskkursa 

Vedtak: Rådet tar orienteringen til etterretning.  

Sak 4/12 Møteplan våren 2012 

Datoer: 23.1, 20.2, 19.3, 23.4, 7.5, 11.6. 

Møtene i februar/mars må mest sannsynlig justeres med tanke på budsjettarbeidet.  

Sak 5/12 Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt. 
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