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PROTOKOLL FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE 
 
Sted: rom 435, HF-bygget  
Dato/tid: 26. oktober 2010 
 
Til stede 
Gruppe A: Per Buvik (leder), Torodd Kinn, Gjert Vestrheim, Victoria Rosén, Tor Trolie, 
Jørgen Bakke 
Gruppe B: Ennå ikke valgt  
Gruppe C: Ranveig Lote 
Gruppe D: Arnt Robert Leganger, Fride Vangsnes, Janne Hjelle 
Solveig Steinnes, sekretær 
 
Til protokoll, innkalling og dagsorden 
− Godkjenning av innkalling. To nye o-saker. OK 
− Godkjenning av protokoll fra forrige møte. OK  
 
Orienteringssaker 

a) Referat UUI. Instituttleder pekte spesielt på punkt 37/10 – bruk av programsensorer i 
BA-programmene.  

b) Fakultetskonferansen på Voss. Muntlig orientering ved instituttleder. Tema: 
forskningsutdanning.  
- Fakultetet mener at det er ulikt hvor godt forskerskolene fungerer etter intensjonen 
- Veileders stilling er for løs i forhold til stipendiatenes doktorgradsløp 
- Midtveisevaluering i phd-utdanning skal innføres på UiB. Ulike modeller for god 
gjennomføring ble diskutert 
- Fokus på phd-utdanning som ”utdanning” – den tredje syklus 

c) HMS-møte 3. desember. Orientering om program. Ingen kommentar 
d) Stipendiatstillinger. Fire nye stipendiatstillinger ved LLE i 2010. Orientering ved 

Solveig. Gledelig nyhet.  
e) Referat FFU (utdelt på møtet). Instituttleder pekte spesielt på FFU-diskusjonen om 

prinsipper for utlysning av nye stipendiatstillinger ved LLE  
 

SAKER 
 

Sak 16/10 – Høringsuttalelse – ny budsjettfordelingsmodell ved HF 
Konkrete innspill til noen av punktene i det foreslåtte høringssvaret.  
 
Vedtak 
Instituttrådet sender inn vedlagte høringssvar med endringer som er fremkommet i møtet. 
Endelig versjon sendes rundt til siste godkjenning før det sendes inn.  
 
 
Sak 17/10  Strategisk plan LLE 2010-2011 
Planen ble diskutert og det kom konkrete innspill til tillegg/endringer.  
 
Vedtak 



Instituttleder innarbeider de innspillene som er kommet i møtet, og sender planen ut til 
instituttrådet en siste gang. Etter dette er planen å anses som vedtatt.  
 
 
SAK 18/10 Egen målbruksplan ved LLE?  
 
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 
konkret ved at innkallinger og referat fra UUI og FFU fra nå blir skrevet på nynorsk.  
Instituttrådet anbefaler også at flere nettoppslag på LLE sine web-sider blir skrevet på 
nynorsk.  
 
Instituttrådet ønsker dessuten å spille ballen tilbake til fagmiljøet. Nynorsk-kompetansen kan 
bli bedre. Særlig de med utenlandsk bakgrunn har en utfordring her, siden de har vært fritatt 
fra nynorskkravet i norskopplæringen. Kan fagmiljøet lage noen målrettede, korte kurs i 
nynorsk med fokus på f. eks. nynorsk i emneplaner, nynorsk i eksamensoppgaver, bruk av 
språkressurser på nett etc.  
Potensielle nynorskbrukere har også behov for språkvasker / språkvasktjeneste dersom man 
skal kaste seg ut i en målform man er usikker på. (Gjelder også for engelsk)  
 
19/10 Forhåndstilsagn ekskursjoner 
 
Vedtak 
− Instituttrådet anbefaler at KUN256 – områdestudium får forhåndstilsagn om reisestøtte til 

ekskursjon Wien.  
− RET206 blir ikke støttet våren 2011 
− I den endelige budsjettbehandlingen våren 2011 vil det vurderes om instituttet skal sette 

av penger til ytterligere ekskursjoner blant dem som søker om å reise høsten 2011.  
 
 
Eventuelt 
Ingenting under eventuelt.  
 
 
 
28/10/10 Solveig  
 
Merknadsfrist: Innen tirsdag 2.november.  
Ingen merknader innen fristen.  


