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NYHETER

Avslører fugletrekkets gåter
Millioner av trekkfugler vender nå tilbake til Norge. Men hvor har de egentlig vært siden 
i fjor høst? Les Terje Lislenvands Innsiktsartikkel publiert i Bergens Tidende 3.5.15. 
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/fugletrekket.pdf 

Vi savner publikum
Det er ikke få bergensere som er fortvilet fordi en hel generasjon barn ikke får sett alt 
det rare og spennende fra naturen oppe på Nygårdshøyden.
http://www.bt.no/meninger/kronikk/Vi-savner-publikum-3350902.html?xtor=RSS-2
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Kronstad Hovedgård

Vi ventar på veggar og tak
Det nitide arbeidet med å tømme og sikre museumsbygningen har UiB for ein stor del 
finansiert på eigen kjøl.
http://www.bt.no/meninger/debatt/Vi-ventar-pa-veggar-og-tak-3365445.html

Lover kamp for «Dyremuseet»
Onsdag demonstrerte engasjerte bergensere mot stengningen av Naturhistorisk Muse-
um. Venstre-leder Trine Skei Grande sier hun vil kjempe for penger til museet.
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Lover-kamp-for-Dyremuseet-3364800.html

Da Friele overtok bygget, hadde det bare én etasje og et lite loft
– Vi vet mye, men vi vet absolutt ikke alt, sier professor Dagfinn Moe om det vakre slottet 
på Kronstad.
http://www.ba.no/Da_Friele_overtok_bygget__hadde_det_bare__n_etasje_og_et_lite_
loft-5-8-33034.html
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PERSONALE OG VELFERD

Velferdstilbud ved UiB
Ulriken643
Kinobilletter 
Trening
Velferdshytter
Kulturarrangement
Leie av bolig/lokaler

http://www.uib.no/foransatte/17399/velferd

Barnehage
Leie av selskapslokale  
Bedriftsidrettslag
Koret KORFUH
Pensjonistforeningen
Velferdsutvalget

Kompetanseutvikling ved UiB

“Universitetet i Bergen vil ha høy kompetanse, godt samspill mellom faglige, 
administrative og tekniske ansatte og effektive arbeidsprosesser for å nå universi-
tetets felles mål.” 

Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er kursing og etter- og videreutdanning. 
Undersøk selv hvilke muligheter som er tilgjengelige og hva som passer for deg:
http://www.uib.no/foransatte/17395/kompetanseutvikling 

Kursoversikten finner du her:
http://www.uib.no/foransatte/17234/kursoversikt

 
 Ferieavvikling
 Det er satt frist for å registrere 
 hovedferie (sommerferie) i PAGA 
 innen fredag 5.juni
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MØTER, ARRANGEMENT

Våryr Musèhage !
Søndag 10.mai inviterte universitetsmuseet pub-
likum til ein våryr dag i utstillingshagen. Rundt 
300 små og store fann vegen til ein hage fylt 
med blomar og aktivitetar.
Margareth Hosøy fortalde om humlekassar, korleis 
ein kan lage dei og kvifor det er viktig å hjelpe 
humlene. Siri Jansen hadde hagehistorisk vandring 
– og publikum var både engasjerte og nysgjerrige. 
Det var omvisningar i plantehuset heile dagen – 
noko publikum såg ut til å sette pris på.
Andre aktiviteter var rebusløype i hagen, som pas-
sa for både små og store, og som førte publikum 
rundt om i heile hagen. Alle som ville fekk også 
plante solsikke- og mimosafrø for å  ta med seg 
heim. 

Velkommen til Arboretets dag
ved Blondehuset, søndag 31. mai kl 12 – 16.
- Utstillinger
- Underholdning
- Aktivitetsløype for barn
- Salg av planter og akvareller
- Kafe i Blondehuset
- Flott rhododendronblomstring
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NB ÅPENT FOR ALLE!

Det norske pollenmøtet,  Bergen 1. – 2. juni 2015

Mandag 1. juni Foredrag Auditorium 3, Realfagbygget, Allégt. 41

12.00 – 12.20 Ecological Responses to Late-glacial Climate Changes; South to North in 
Norway. Hilary Birks
12.20 – 12.40 Store Finnsjøen; en nøkkel til å forstå Dovres deglaciasjon og vegetasjon-
sutvikling. Aage Paus
12.40 – 13.00 Holocene landhevningsstudier i søndre Vestfold og sørøstre Telemark – 
revidert kurve. Rolf Sørensen, K.E. Henningsmoen, H.I. Høeg & V. Gälman

13.00 – 13.30 Lunsj

13.30 – 13.50 Tidlig landbruk i søndre Vestfold. Kari E. Henningsmoen, Helge I. Høeg og 
Rolf Sørensen
13.50 – 14.10 Jordbruk og husholdaktiviteter i Vestfold, illustrert ved pollendata og 
forkullete rester av dyrkete og ville planter. Eli-Christine Soltvedt og Kari Henningsmoen
14.10 – 14.30 Tidlig landbruk i Vest-Norge. Lene S. Halvorsen 

14.30 – 14.50 Pause

14.50 – 15.10 Frå pollenprosentar til vegetasjonsdekke - ny innsikt i jordbruksutviklinga 
på vestlandet. Ingvild K. Mehl
15.10 – 15.20 Validering av LRA (Landscape Reconstruction Algorithm) i Vest-Norge. Kari 
Hjelle
15.20 – 15.40 8 år med pollenfeller - hvor står vi? Anne Bjune
15.40 – 16.00 Etruskerne i Alpene, har de hatt betydning for utviklingen hos oss? Dag-
finn Moe

16.00 – 16.20 Pause

16.20 – 16.40 Når kom granen til Sør-Østlandet – nye dateringer. Helge I. Høeg, Kari E. 
Henningsmoen og Rolf Sørensen
16.40 – 17.00 Forvaltning av lyngheier – betydningen av pollenanalyse. Mons Kvamme
17.00 – 17.10 Skipshelleren – introduksjon til ekskursjonen. Anne Karin Hufthammer
17.10 – 17.20 Havråtunet – introduksjon til ekskursjonen. Kari Hjelle
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Arbeidsmiljø og -klima (ARK)
Museet skal starte arbeidet med systematisk registrering av Arbeidsmiljø og -klima (ARK) 
i år. ARK er utviklet av og for universitets- og høgskolesektoren. Det forskningsbaserte 
verktøyet skal bidra til utvikling av det psykososiale arbeidsmiljøet ved UiB i tråd med våre 
strategiske mål og HMS-handlingsplan og er en del av universitetets systematiske HMS-ar-
beid.
Kjernen i ARK er spørreskjemaet KIWEST (Knowledge Intensive Work Environment Sur-
vey Target). KIWEST bygger på bred kunnskap i forskningsmiljøene, utvalg og tilpasninger 
er gjort av forskere fra NTNU og UiO.
Det viktigste for bruken av ARK er imidlertid ikke enkeltheter i KIWEST, men prosessen 
ved gjennomføringen av et totalopplegg; forberedelser, forankring, tilbakemeldingsmøter 
og tiltaksutvikling, samt oppfølging.
http://www.uib.no/poa/hms-portalen/82045/arbeidsmilj%c3%b8-og-klimaunders%c3%b-
8kelser-ark
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Sommerfest
Fredag 12.juni kl 14

Det vil i år bli arrangert sommerfest i 
den flotte villaen

Parkveien 9 fredag 12.juni
Hold av dato!

Det vil bli sommermat/fingermat og drikke, 
samt lett underholdning!

Påmeldingsfrist: 
TORSDAG 4.juni - 

Påmelding til: 
Anne-Karin.Ulvatn@um.uib.no
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Grunnlovspressen
Feltpressen som ble hentet til Eidsvoll var tidligere brukt under krigen i 1808. 

Med denne ble det bl.a. trykket 8 nummer av Rigsforsamlingens Tidende, men den 
fungerte dårlig, så dårlig at den ikke en gang kunne ”....bringe for Lyset de faa Linier, 
Constitutions-Grundsætningene udgjøre” i følge Nicolai Wergeland. Riksforsamlingens 
medlemmer måtte derfor selv skrive ned Grunnloven etter diktat. 

Ble senere brukt til å trykke den første avisen nord for Trondheim; Finnmarkens og 
Nordlandenes Amtstidene. 

Grunnlovspressen kan du 
nå se i Universitetsmuseets 
utstilling Vi 1814 - 2014 på 
Historisk museum. 
Foto: Edin Kadribegovic
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FRA EN AKTIV HVERDAG

http://www.nrk.no/hordaland/_-kvinna-vart-halshogd-og-ofra-til-gudene-1.12375227

David Simpson og Asle Bruen Olsen fra Fornminneseksjonen var på befaring på Kyrkje-
tangen denne uken med folk fra Riksantikvaren og fylket for å finne ut mer om konteksten 
rundt funnet av en hodeskalle og for om mulig å tolke og forklare funnet. 
Foto:NRK

Hodeskallen stammer fra en 
kvinne. Det er så langt ikke 
kommet opp flere 
skjelettdeler. 
Foto:Politiet 
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Facebook
http:\\www.facebook.com/universitetsmuseet

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

Twitter
http:\\www.twitter.com/UiB_museet

Instagram
http:\\www.instagram.com/universitetsmuseet

YouTube
http:\\www.youtube.com/  (søkeord :universitetsmuseet)

Ansattesider på UiB
http://www.uib.no/universitetsmuseet/64505/ansatte 

Evertebratavdelingens blogg:  
http://evertebrat.b.uib.no/

Flytteprosjektets blogg:
http://thegreatcollectionmigration.b.uib.no/

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

LENKER
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UNIVERSITETSSTYRET
12.2., 23.4., 28.5., 27.8., 24.9., 21.-22.10., 26.11.
Møtene starter vanligvis kl 1000 og finner 
normalt sted i Kollegierommet, Muséplass 1.

UNIVERSITETSMUSEET STYRE
Møteplan: 10.4, 6.5 (utgår), 10.6, 2.9 (det kan komme endringer)

LEDERMØTER VED UM
Annenhver mandag, starter vanligvis kl 9.

BRUKERSTYRET FOR MUSEUMSPROSJEKTET
Annenhver torsdag, arbeider nå særlig med anskaffelser

FELLESLUNSJ PÅ NATUR
Første mandag i måneden, kan bli flyttet

ARKEOLOGISK FORSKNINGSSEMINAR PÅ KULTUR
Fredager kl 14.15-16 i Krypten på Historisk Museum
Programmet legges på museets nettsider 

AVDELINGSRÅD
Rådene oppnevnes av lederne ved avdelingene og møteplaner kommer 
senere.

MØTEPLANER


