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NYHETER

Hva skal barnet hete - minner om navnekonkurranse
Vi må kalle vårt nyhetsblad noe som knytter det til vårt museum spesielt.  
Har du en god ide? Send det til kari.kristoffersen@uib.no

Program for høsten
Formidlingsavdelingen starter nå arbeidet med aktivitetsprogram for høsten.  Alle ansatte 
inviteres med inn. Har du en god ide eller kanskje en vag ide, så ta den opp med For-
midlingsavdelingen; send e-post til margareth.hosoy@uib.no eller gro.nesse-bremer@uib.
no

Årboka med temanummer
Neste utgave  av årboken vil være et temanummer; KLIMA I ENDRING. Dette temaet vil 
først og fremst ha et vestlandsk utgangspunkt. Det vil bli belyst tverrfaglig gjennom både 
kultur- og naturhistoriske artikler fra blant annet  arkeologi, vegetasjonshistorie, geologi, 
klimaforskning og om klimaendringer vi kan både dokumentere i våre kultur- og naturhis-
toriske samlinger. Bidragsytere som har meldt seg så langt kommer både fra museet og 
andre fagmiljø ved UiB. 
Vi inviterer alle ansatte ved museet til å bidra med flere artikler under dette temaet. Har 
du ideer og innspill - ta kontakt med redaktøren, Jo Høyer. Siste frist for første utkast er 1. 
september, men vi mottar gjerne manus tidligere.

“Øya der kristendommen kom i land”
Under vignetten INNSIKT har BT satset på kunnskap og forskningsstoff. I april var det en 
lang artikkel skrevet av Alf Tore Hommedal om øya Selje og om forskning og kunnskap 
knyttet til øya.  Artikkelen kan lese her : http://www.bt.no/nyheter/innsikt/Oya-der-kristen-
dommen-kom-i-land-3329979.html

Organisasjonsutviklingsprosjektet UiB
De 10 delprosjektene har nå alle levert utkast til prosjektgruppen.
Videre plan for prosjektet og hvilke tiltak som skal arbeides videre med er nå under utar-
beidelse. Se nettsidene for mer informasjon: http://www.uib.no/ouprosjekt
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I  MEDIA

Følg oss og del oss !  Universitetsmuseet  er på plass i sosial medier.

Universitetsmuseet har etablert kontoer med egen visuell profil i de mest aktuelle sosiale 
medier som;

Facebook.com/universitetsmuseet, 
twitter.com/UiB_museet

instagram.com/universitetsmuseet og
youtube.com/søkeord :universitetsmuseet

Facebook og Twitter er primært tenkt brukt til formidling om nyheter, arrangementsin-
formasjon osv. Instagram og Youtube er publikumsvennlige kanaler for bildedeling som bla 
supplerer museets autoritative fotodatabase hos Musit, unimus.no. Formidlingsavdelingen 
følger andre museer og kulturinstitusjoners bruk av sosiale medier for å hente inspirasjon, 
men og for å kunne dele informasjon og erfaringer internt. Etterhvert ønsker vi også å 
samarbeide med fagmiljøene om å kuratere digitale ressurser som er relevant for museet 
og museets publikum.  Vi håper flest mulig av våre ansatte vil benytte muligheten for å 
publisere og dele informasjon i museets sosiale medie kanaler, ved å sende bidrag til For-
midlingsavdelingen ved                 knut.aslaksen@uib.no

margareth.hosoy@uib.no
gro.nesse-bremer@uib.no

jo.hoyer@uib.no
Museet på Instagram
Universitetsmuseet har egen Instagramkonto som vi nå vil bruke mer flittig.  Det er Knut 
Olav Aslaksen som i første rekker koordinerer stoffet der. Hvis du har gode bilder, forslag 
til bilder eller annet ta kontakt med han på knut.aslaksen@uib.no.  Kontoen vår finner du 
her https://instagram.com/universitetsmuseet/ 

Universitetsmsueet Facebookside
Universitetsmuseet har si eiga facebookside, der vi informerer om ulike arrangement 
og om smått & stort som skjer hjå oss; historien vår, bilete, merkedagar og liknande. I 
skrivande stund har vi 1120 menneske som fylgjer sida vår.   
Vil du også? https://www.facebook.com/Universitetsmuseet

På YouTube
Utstillingen “Inntrykk fra koloniene” har fått en egen prenstasjon på YouTube her:  
https://youtu.be/L-u78ptKv34 



3

INTERN INFORMASJON FRA UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN

PERSONALE OG VELFERD

FERIEAVVIKLING 2015
Ansatte skal også i år registrere og få godkjent feriedagene gjennom PAGA. Tid for uttak 
av ferie skal være avklart med nærmeste leder/overordnete før ferien registreres i PAGA.  
 Frist for registrering av all årets ferie er 01.12.2015.

 Statens ferieordning gir arbeidstaker rett til totalt 25 feriedager fordelt over hele året 
(jul/påske/skoleferie/osv).  Det er arbeidsgiver som innvilger ferieperioden, men arbeid-
staker kan selv bestemme at inntil 15 dager sammenhengende legges til hovedferieperi-
oden som er 1. juni-30. september. 
 Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har rett til 5 ekstra feriedager. Arbeid-
staker kan selv bestemme tid for uttak av denne ekstraferien, men arbeidsgiver skal bli 
varslet minst to uker i forkant.
Ansatte som er 62 år eller mer skal i tillegg registrere uttak av inntil 10 seniordager årlig.  
NB - seniordagene kan ikke overføres til påfølgende kalenderår.
 Arbeidstaker har plikt til å avvikle ferie, og det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at full 
ferie avvikles innen det enkelte ferieår. 
 Bare i begrenset utstrekning er det tillatt å forskyve feriefritiden til påfølgende år. Man 
kan maksimum overføre 14 feriedager til neste år. (Hvis en arbeidstaker blir sykemeldt 
under ferie gjelder det egne regler for eventuell overføring)
 Ferieåret følger kalenderåret, og er det året ferien skal avvikles i.
Opptjeningsåret for feriepenger er forutgående kalenderår.

For ytterligere informasjon - gå inn på ansatte siden: http://www.uib.no/foransatte
under Mitt ansattforhold – Lønn, reiser og fravær - Ferie 

Omorganisering UM
Situasjonen omkring ansettelser i lederstillingene er slik:
Avdelingssjef Kultur – her har styret tilsatt Sæbjørg Walaker Nordeide. 
Avdelingssjef Natur – ny utlysning før sommeren
Seksjonssjef – Arboretet og de botaniske hagene – utlysning klar før sommeren
Seksjonssjef – Konserveringsseksjonen – avklaring kommer senere.
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MØTER, ARRANGEMENT

Hvorfor bør du bidra ved våre arrangement?

Vi tilbyr publikum eit variert program med arrangement for born, unge og vaksne, der 
både naturhistorie og kulturhistorie er viktig å formidle. 

Vi vil presentere museet som ein spennande og innhaldsrik arena – der forskning og 
kunnskap blir produsert og presentert for publikum. For å kunne gjere nettopp det, er det 
viktig at alle er med og engasjerer seg.  I den anledning ynskjer vi innspel frå dykk. Jobbar 
du med eit interessant forskningsprosjekt som kan presenteres? Då vonar vi du vil bidra 
med din fagkompetanse, din forskning, gi oss tips til interessante tema -  vere ein aktiv 
deltakar! 

Universitetsmuseet sitt publikum er mangfaldig. Det er barnefamiliar, studentar, vaksne frå 
ulike yrkesgrupper og pensjonistar. Vi har turistar frå heile verda og frå andre delar av lan-
det. Felles for dei alle er at dei har valgt å kome på besøk til oss. Dei ynskjer å sjå samlin-
gane våre, å oppleve, oppdage, erfare. Vi kan skape rammene rundt eit arrangement, og slik 
påverke publikum si oppleving i museet. Innhaldet og kvaliteten i ramma kan de som våre 
fagpersonar vere med å fylle. Vi ser fram til å høyre frå deg!

Kontaktinfo: 
margareth.hosoy@uib.no, gro.nesse-bremer@uib.no, kari.kristoffersn@uib.no.

Vår i Botanisk Hage
Heidi Lie Andersen og Bodil Oma holder omvisning i Botanisk hage på Milde om tulipaner, 
påskeliljer og annen vår-inspirasjon til årets sesong.  
Søndag 3. mai kl 1130. Fri entre og åpent for alle. Fremmøte: Botanisk hage, inngang sør.
http://www.uib.no/arboretet/88083/v%c3%a5r-i-botanisk-hage
Arrangør: Arboretet og Botanisk hage. Kafeen i Blondehuset er åpen.
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HMS i MP3
Flytteprosjektet är nu fullt igång med arbetet med den geologiska samlingen i källaren på 
MP3.  Vi har upprättat vår "fabrik" i två rum på första våningen. 
På grund av gammalt asbestdamm och geologiska prover med joniserande strålning har 
vi upprättat forholdsregler i samråd med HMS-seksjonen, som ni kan läsa om i bifogat 
dokument.
Så länge man ikke uppehåller sig i rummen så kan man passera igenom utan maske.
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Høring - Ny strategi for UiB 2015-2022
Utkast til ny strategi for UiB er sendt ut til avdelingene.
Høringsfrist for UM er 15.juni og et samlet høringsutkast vil bli behandlet på UM sitt sty-
remøte 10.juni. Se ellers nettsidene for mer informasjon: http://www.uib.no/uib2022

Sommerfest – fredag 12.juni
Det vil i år bli arrangert sommerfest i den flotte villaen

Parkveien 9 fredag 12.juni
Mer informasjon kommer.

Hold av dato!

Foto: K.Knudsen & Co. På marcus.uib.no
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Nytt bokverk om Fyllingsdalens historie
Et fire binds verk om historien i Fyllingsdalen er under utarbeidelse. 
Tittelen er “Fyllingsdalen  før i tiden, bind 1. Forhistorien, den eldste tiden og tiden fre-
mover”. Første artikkel er skrevet av Kari KW Kristoffersen og omhandler Fyllingsdalen i 
forhistorisk tid. Det første bindet i bokverket ble presenetert på Oasen bibliotek, torsdag 
30. april. 

Alt du vil vite om boblesneglen (men ikke tør spørre om)
Nettstedet “Arter på nett” er opprettet for å gjøre forskning mer allment tilgjengelig.

Forsker Manuel Malaquias fra Universitetsmuseet i Bergen er begeistret for å ha fått samlet 
og publisert informasjonen om boblesneglene på nettstedet.

– Artsprosjektet og Arter på nett har gjort det mulig å bygge en bro mellom oss forskere og 
allmenheten ved å gjøre informasjonen vi har samlet tilgjengelig på en lettfattelig og estetisk 
tiltalende måte, sier Malaquias.
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AKTIV HVERDAG

Utstillingen “Inntrykk fra koloniene” har fått sin presentasjon på YouTube. 
Her fra innspilling av sekvensen med Knut Rio. Knut Olav Aslaksen gjorde opptaket.
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ANSATTESIDER PÅ UMS NETTSIDER: 
http : / /www.uib.no/univers i tetsmuseet/64505/ansatte 

Ever tebratavdel ingens b logg :  
http : / /ever tebrat .b.u ib.no/

F lyttepros jektets  b logg :
http : / / thegreatcol lect ionmigrat ion.b.u ib.no/

Musuemsnytt  f inner du samlet  her
http://www.uib.no/universitetsmuseet/87809/museumsnytt-internt-informasjonsblad 

Musehagens facebookside
https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9hagen-Bergen/263061690426755

Andre sosoale medier
Facebook.com/universitetsmuseet, 

twitter.com/UiB_museet

instagram.com/universitetsmuseet

youtube.com/søkeord :universitetsmuseet

LENKER
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UNIVERSITETSSTYRET
12.2 . , 23 .4 . , 28 .5 . , 27 .8 . , 24 .9 . , 21 . -22.10. , 26 .11.
Møtene star ter vanl igv is  k l  1000 og f inner 
normalt  sted i  Kol leg ierommet, Muséplass  1 .

UNIVERSITETSMUSEET STYRE
Møteplan : 10.4 , 6 .5 (utgår) , 10 .6 , 2 .9 (det kan komme endr inger)

LEDERMØTER VED UM
Annenhver mandag , star ter vanl igv is  k l  9 .

BRUKERSTYRET FOR MUSEUMSPROSJEKTET
Annenhver torsdag , arbeider nå særl ig  med anskaf fe lser

FELLESLUNSJ PÅ NATUR
Første mandag i  måneden, kan b l i  f lyttet

ARKEOLOGISK FORSKNINGSSEMINAR PÅ KULTUR
Fredager k l  14.15-16 i  Krypten på Histor isk Museum
Programmet legges på museets netts ider 

AVDELINGSRÅD
Rådene oppnevnes av lederne ved avdel ingene og møteplaner kommer 
senere .

MØTEPLANER


