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Instituttleders hjørne 
Kjære alle sammen! 

Denne er siste utgaven før 
Mat-Nytt tar ferie og 
kommer tilbake i 
begynnelse av semesteret.

Onsdag 22. april skal 
instituttrådet møtes. På 
agenda er innspill til 
budsjett for 2023, samt 
oppstart arbeid for 
kjønnsbalanse, og oppstart  
arbeid om organisering i 
forskningsgrupper og 
forskningsstrategi.

Jeg ønsker også å gratulere alle master studentene som i disse 
dager holder med mastereksamen. Det er mange, som 
dessverre fikk vi ikke vist under selve Masterseremoni 15. juni. 
Jeg håper det er flere som benytter anledning å delta til 
seremonien neste år. 

Ellers i denne utgaven kan du lese også om instituttets 
«sommeravslutning» på Kollevåg friluftsområden, og andre 
begivenheter som har skjedd i de siste to ukene.

Jeg bruker anledningen til å ønsker alle 
sammen en go’ og avslappende ferietid 
- bruk anledningen til å lade opp 
batteriene for å komme sterk tilbake 
etter sommeren!

 
Antonella
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Innkjøp / bestilling 
• Alle innkjøp skal gå via 

bestiller på instituttet og UiBs 
rammeavtaler. Send en e-post 
til bestilling@math.uib.no (da 
kommer den både til Stine og 
Solveig), med informasjon om 
hva du ønsker å bestille og 
hvilke midler som skal dekke 
kostnaden.  

• Flyreiser, hotell, leiebil, tog og 
visumtjenester bestiller du 
selv via Berg-Hansen.  

• Hvis det er nødvendig å gjøre 
innkjøp utenfor rammeavtale, 
må det avtales med instituttet 
og Seksjon for innkjøp på 
forhånd.  

• Se også mer informasjon her: 
https://www.uib.no/foransatte/
102700/anskaffelser-og-
innkjøp 

  
Fraværskjema 
Borte fra instituttet? registrer 
her! 

Selvbetjeningsportal 

https://www.uib.no/
selvbetjeningsportalen 

Ferie 

Registreres i selvbetjentportalen 
under «Fraværsøknad»
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Aktuelt 
Mangfold på Matematisk institutt 🏳🌈  

I 2022 er det 50 år siden sex 
mellom menn ble avkriminalisert i 
Norge, da Straffelovens paragraf 213 
ble opphevet. For å markere dette 
har Skeivt arkiv og Universitetet i 
Bergen, sammen med 
Nasjonalmuseet og 
Nasjonalbiblioteket gått sammen 
om en feiring for å dokumentere, 
formidle og diskutere skeiv kunst, 
kultur og historie i Norge. 

UiB inviterte alle til å gå i Pride-
paraden lørdag 11. juni, med 
parolen «Mangfold trenger tankene 
dine». Mangfold er berikende for 

både forskning og utdanning, og ikke minst et matematisk begrep! På Matematisk instituttet er vi 
stolte av alle våre medarbeidere, uansett av deres seksuelle legning eller orientering, og jobber for en 
inkluderende arbeidsmiljø for alle!  
Alle de som var med i paraden, noen kanskje for første gang, synes det var en veldig fargerik og gøy 
opplevelse, og stemningen var som 17. mai i Bergen! Kanskje neste år ser vi flere deltagere?
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Masterseremoni  

Onsdag 15 juni ble de holdt årets bachelor og 
masterseremoni for MatNat fakultetet på 
Cornerteateret,  
Masterseremoniet er en høytidelig seremoni for 
kandidatene som har fullført masterløpet. Etter en 
kort velkommen med musikkinnslag, ble det tale 
fra dekan Gunn Mangerud, tale fra alumna XXX og 
tale fra medstudent Medusja XXX. Alle 
kandidatene ble da kalt opp på podiet, fikk utdelt 
diplom og alumni-handlenett med «goodies», og tatt 
bilde med dekan og instituttleder eller 
utdanningsleder. Det var kun to studenter fra MI 
som hadde anledning til å delta til seremonien i år, 
mens andre var på reise/konferanse. Vi får håpe at 
neste år det er flere som har anledning til å delta på seremonien.
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Instituttets sommerutflukt 

Torsdag 16. juni hadde instituttet sommerutflukt til 
grillhuset på friluftsområdet på Kollevåg. Ansatte, 
stipendiater og emeriti var invitert. Været var på vår side - 
ikke helt sol, men helt OK. Vi lagde et langbord ute 
(nesten «italian style») og ordnet med go’ mat og godt 
selskap. Noen hjalp med å dekke, noe med å skjære opp, 
noen med å grille, noen med å rydde. Tusen takk til alle 
dere, og en spesielt takk til Stine og Solveig som hjalp en 
del med forarbeidet (matinnkjøp, bestilling, etc). 
Fornøyde med mat og drikke, ble det lagkonkurranse: 
hvordan lage en perfekt kvadrat med tau og bind på 
øynene? Tre lag a’ 4 deltagere hver konkurrerte, hver med 
sitt strategi.  Lag 1 (Amir, Christoph, Morten, 
Aleksander) laget den beste kvadraten og vant 
konkurransen, men det må sies at alle lagene gjøre en verdig innsats! 
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Skjermen i 4. etasje er i gang igjen - Hurra! 

Det vil komme informasjon om format for kunngjøring på skjerm. 
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Nasjonalt Matematikker Møte 2022 

Merk dato i kalenderen din: 1-2 September 2022, Tromsø - Nasjonalt matematikermøte.

Please mark your calendar:  1-2 September 2022, Tromsø - Nasjonalt matematikermøte
PhD day: 31st August
se: https://nmm2022.puremath.no. 

[norsk]
 
Det andre nasjonalt matematikermøte vil bli organisert i Tromsø 1-2 september 2022, se https://
nmm2022.puremath.no. Alle vitenskapelige ansatte og emeriti ved UiB, UiO, NTNU, UiT og UiS, 
inkludert PhD-stipendiater, er invitert. Registrering er åpen nå. Merk at registrering blir mulig i 
perioden 15.03 til 15.06. Det er en øvre grense på antall deltakere på 125 vanlige deltakere og 50 
PhD studenter. Da er det først til mølla prinsippet, og vi opererer med en venteliste.

 
Møtet er sponset av Trond Mohn Stiftelse (TMS), Tromsø Forskning Stiftelse (TFS) og Norsk 
Matematisk Forening (NMF): reise og opphold til deltagere blir dekket fra TMS/TFS-prosjektet Ren 
matematikk i Norge https://puremath.no. Møtet vil inneholde både plenumsforedrag og foredrag i tre 
parallelle seksjoner. PhD studenter inviteres til et ekstra møte onsdag 31 august 2022. Vi forventer 
mulighet for et helt fysisk møte i begynnelse av høsten men kan bytte til hybridversjon ved behov.
 
[engelsk]
 
The second national mathematical meeting will be organized in Tromsø 1-2 September 2022, 
see https://nmm2022.puremath.no. All academic staff and emeriti at UiB, UiO, NTNU, UiT and 
UiS, including PhD fellows, are invited. Registration is now open. Note that registration will be 
possible in the period 15.03 to 15.06. There is an upper limit on the number of participants of 125 
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regular participants and 50 PhD students. Then the first-come, first-served principle, and we operate 
with a waiting list.
 
The meeting is sponsored by the Trond Mohn Foundation (TMS), Tromsø Research Foundation 
(TFS) and the Norwegian Mathematical Society (NMF): travel and accommodation for participants is 
covered from the TMS/TFS project Pure Mathematics in Norway https://puremath.no. The meeting 
will include both plenary lectures and lectures in three parallel sections. PhD students are invited 
to an extra meeting on Wednesday 31 August 2022. We expect the opportunity for a full physical 
meeting at the beginning of the autumn, but can switch to a hybrid version if necessary.
 

Summer school in Gdansk 3-9 july 2022 

Summer school on Computational Mathematics. It is intended for advanced master students, research 
students, postdocs and early-career researchers, but not limited to them!

https://mat.ug.edu.pl/~kmalina/SummerSchool2022.html

Eastern Africa University Mathematics Program and Math4SDG 

First announcement of the joint African-Nordic Conference in Mathematics, under the theme: 
Celebrating 20 years with ISP/EAUMP/Sida, 10 years with CIMO/HEI-ICI and commencing of the 
Norhed-II funded Mathematics for Sustainable Development project.

MAKERERE UNIVERSITY, KAMPALA – UGANDA 

CONFERENCE DATES: 27th to 29th October 2022 
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GOALS OF THE CONFERENCE:

• Stimulate regional and international collaboration in training, research and outreach. 

• To honor Prof Leif for his great contribution to the development of mathematics in the East 
African region through Paper and Poster presentations of research findings by senior and junior  
academics in the region and beyond. 

• To celebrate the new mathematics initiative in the region under the Norhed II support. 

• Provide a forum for interaction of African Mathematicians and others from outside Africa with a  
view of sharing experiences in mathematical training, research and outreach activities.  

LANGUAGE : English will be the official language of the conference.  
CURRENCY: Local currency is the Uganda Shilling at the foreign exchange rate of US$ 1 = 3,500 
UgShs . There are many local Forex bureaus in Kampala, some of them open 24 hours. Banks and 
Forex bureaus accept traveler’s cheques and major credits cards are accepted at leading hotels and 
restaurants.  
VISA:Visa may be required for International visitors to Kampala - Uganda. Please check with the 
respective local Embassy for details and other requirements. Letters of invitation will be issued to 
participants upon request for the processing of travel documents.  
REGISTRATION FOR THE CONFERENCE: There will be a registration fee of US$250. The 
deadline for registration is 30th September , 2022. Registration to be done online using the link 
https://bit.ly/3NHcSHE and Payment of Registration fee will be done on arrival. Registration fee will 
cater for lunches, teas, airport transfers and stationery.  
ACCOMMODATION: Hotel charges for accommodation in Kampala ranges from US$40 to US$ 
300 per night. The LOC is available for assistance. Food ranges from US$ 5.00 to US$ 25.00 a meal.  
FINANCIAL SUPPORT: Financial assistance to cater for (full/partial) travels and/or local expenses 
will depend on the availability of sponsors. However, every effort should be made by participants to 
secure full support for their travel and subsistence expenses.  
CONFERENCE REGISTRATION AND SUBMISSION OF ABSTRACTS: The conference 
registration and submission of abstracts will be done online using the link https://bit.ly/3NHcSHE 
with a deadline of 30th September , 2022. The conference will embrace both physical and online 
attendance.  

Abel prize 2023 - Call for nominations 

The Norwegian Academy of Science and Letters hereby 
calls for nominations of candidates for the Abel Prize 
2023.
The Abel Prize was established in 2002, and awarded for 
the first time in 2003. 

The Abel Prize recognizes outstanding scientific work 
in the field of mathematics, including mathematical 
aspects of computer science, mathematical physics, 
probability, numerical analysis and scientific computing, 
statistics and applications of mathematics in the 
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sciences.  

The Abel Prize amounts to NOK 7,5 million.

The Norwegian Academy of Science and Letters awards the Abel Prize on the basis of a 
recommendation from the Academy’s Abel Committee, chaired by an Academy member 
and consisting of four further members elected among names put forward by the 
International Mathematical Union and the European Mathematical Society. The Abel 
Prize may be awarded to one single person, or shared for closely related fundamental 
contributions. The Abel Committee receives all nominations and may itself nominate 
candidates for the Abel Prize.

We hereby invite you (or your society or institution) to nominate candidate(s) for the Abel 
Prize 2023. Your nomination should be accompanied by a description of the work and 
impact of the nominee/nominees, together with names of distinguished specialists in the 
field of the nominee/nominees who can be contacted for an independent opinion. When 
nominating it is a requirement to take into account that the nominee has adhered 
to general guidelines for research ethics. We encourage nominators to be mindful of the 
full diversity of the scientific enterprise.

Your letter of nomination should be sent no later than September 15, 2022.

For further information about:

How to nominate

Nomination form for the Abel Prize 2023

Previous award winners

The name of the Abel Laureate will be announced in March 2023.

The award ceremony will take place in Oslo in May 2023.
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Disputas 
Fredag 17. juni disputerte Jhabriel Daniel Varela Estigarribia for ph.d.-graden ved Universitetet i 
Bergen med avhandlingen «A posteriori error estimation and modeling of unsaturated flow in 
fractured porous media». 

Denne doktorgradsavhandlingen tar for seg modellering av flyt i umettet porøst medium med 
sprekker og feilestimater. Det første viser til utledingen av et ligningssett som beskriver simultan flyt 
av vann og luft gjennom oppsprukket porøst 
medium og det andre til en måte å oppnå 
estimater på forskjellen mellom en ukjent eksakt 
løsning og en tilnærmet løsning.

I det første bidraget, foreslår vi en ny modell hvor 
Richards’ ligning blir brukt til å beskrive 
bevegelsen til vann i undergrunnen. I motsetning 
til standardmodeller som også antar at Richards’ 
ligning holder i sprekkene, representerer vi dem 
som tynne åpne kanaler. I scenarioer hvor 
systemet i utgangspunktet er tørt vil sprekkene 
være fylt med luft da de er koblet til 
jordoverflaten. Derfor vil de naturlig virke som en 
barriere for vannflyten. Med andre ord kommer 
vannet fra grunnen seg først inn i sprekken når 
det oppnår et trykk som overstiger 
kapillærbarrieren på material-sprekk snittet. Dersom dette skjer vil vannet falle nedover i sprekken 
mye raskere enn i det porøse mediet som omgir den. I vår modell antar vi at vi befinner oss i 
grensetilfellet hvor vann faller med uendelig hastighet til bunnen av sprekken og danner en dam. Fra 
et matematisk synspunkt kan modellen klassifiseres som en PDE-ODE med variasjonelle ulikheter.

Det andre hovedbidraget i avhandlingen er utledingen av a posteriori feilestimater for tilnærmede 
løsninger til ligningen som beskriver flyt i et porøst medium med generelle sprekknettverk, også kjent 
som blandet-dimensjonale elliptiske ligninger. For å utlede disse estimatene anvender vi teorien 
“functional a posteriori feilestimater” i tillegg til verktøy fra ytre kalkylen. I motsetning til 
standardresultatene fra “functional a posteriori feilestimater”, som bruker konstanter som en 
vanskelige å beregne, utnytter vi massekonserveringsegenskapene til tilnærmingen til å utlede skarpere 
estimater som er praktisk mulig å beregne.

Personalia 

Jeg er 31 år og kommer fra Asunción i Paraguay. Jeg er gift med Patricia og vi har akkurat fått en liten 
gutt som heter Agustín. Jeg fullførte min B.Sc. i kjemisk prosessteknologi i 2014 og arbeidet deretter 
som forskningsassistent i to år. I 2018 ble jeg ferdig med min M.Sc. i anvendt matematikk under 
veiledning av Jan Nordbotten. I 2019, startet jeg doktorgraden min med Eirik Keilegavlen som 
hovedveileder. Mine akademiske interesser er i snittet av numerisk analyse, modellering og algoritmer.
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Forskningsutlysning og andre frister 
MatNytt prøver et nytt format for formidling av upcoming funding muligheter fra i år. Nye innlegg 
blir farget i gult.  
Planlegger du å søker? Ta kontakt med instituttledelse i god tid før fristen. Det vil si 
instituttlederen og admin.sjef. Det vil hjelpe instituttet og fakultetet med planlegging av ressursser, 
samtidig vi kan legge til rette for støtte fra FIA og økonomi.

Prosjektbudsjettet skal godkjennes av instituttlederen.

Søknadsfrist Kategori Funding Type

21/09/22 
(planlagt)

Samarbeidprosjekt 
teknologikonverge
ns

NFR Muliggjørende 
teknologiene 
gjennom prosjekter 

https://
www.forskningsradet.no/
utlysninger/2022/

Søknadsfrist Kategori
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Rutiner for reiser

 

• Er du på reise: det er viktig å vite hvor du er, i 
tilfellet noe skjer. Registrér reise her: https://
skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3854208

• Arbeidsrelaterte reiser skal gjennomføres ifølge 
UiB reise policy. Det finner du på UiB ansatt 
sidene, https://www.uib.no/foransatte/90246/
reise?step=1

• Sjekk også knappen «Mine opplysninger» i 
selvbetjeningsportalen: legg merke til «telefon» 
og «familie/kontaktperson». Det er viktig at 
disse er oppdatert i tilfellet uhell/problemer 
under arbeidsreiser

Bestilling på instituttet

 

Bestilling på instituttet gjennomføres via 
rammeavtalene vi har.

Vi har to bestillere på instituttet, Stine og 
Solveig. Vennligst ikke send epost direkte 
til Stine eller Solveig, men bruk heller 
epostadressen: 

bestilling@math.uib.no

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3854208
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3854208
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3854208
https://www.uib.no/foransatte/90246/reise?step=1
https://www.uib.no/foransatte/90246/reise?step=1
https://www.uib.no/foransatte/90246/reise?step=1
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2022/samarbeidsprosjekt-teknologikonvergens/
mailto:bestilling@math.uib.no
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22/10/22 COST EU A COST Action is an 
interdisciplinary 
research network that 
brings researchers 
and innovators 
together to 
investigate a topic of 
their choice for 4 
years.

https://www.cost.eu/funding/
how-to-get-funding/open-call-
a-simple-one-step-application-
process/

31/01/23 Støtte kort 
opphold i 
Frankrike

NFR Formål økt samarbeid https://
www.forskningsradet.no/
utlysninger/internasjonale-
fellesutlysninger/stotte-
opphold-frankrike-norge-okt-
bilateralt-
forskningssamarbeid/

15/02/23 
(planlagt)

Kompetanse og 
samarbeidprosjekt

NFR Energi, utdanning og 
kompetanse blant 
aktuelle temaomrader

https://
www.forskningsradet.no/
utlysninger/2023/
samarbeidsprosjekt-samfunn-
naeringsliv/

Fortløpende Samarbeidrposjekt 
digital sikkerhet  
og kunstig 
intelligens

NFR Fellesutlysning for 
prioriterte temaer i 
Forskningsrådets IKT-
satsing der formålet 
er å utvikle ny 
kunnskap og bygge 
forskningskompetans
e som samfunnet eller 
næringslivet trenger 
for å finne løsninger 
på viktige 
samfunnsutfordringer.

https://
www.forskningsradet.no/
utlysninger/2020/digital-
sikkerhet/ 

Støttegrense 4-12 mill

Fortløpende Støtte til 
arrangement

NFR https://
www.forskningsradet.no/
utlysninger/2019/stotte-til-
arrangement/

Fortløpende Midler til 
forskningsopphold 
i utland

NFR https://
www.forskningsradet.no/
utlysninger/2019/midler-
forskningsopphold-utlandet-
forskere/

Funding TypeSøknadsfrist Kategori
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EU COST Actions - Collection Date 2022-10-22 

The European Cooperation in Science and Technology 
(COST) funds interdisciplinary research networks (namely 
COST Actions), not research, but this can be great for young 
researchers or those who lack an international network. 
Participation in COST Actions has led to significant results 
and follow-up in terms of the number of proposals submitted 
for collaborative research in EU Framework Programmes. In 2022, up to 70 new COST Actions are 
expected to be approved (subject to available budget), and is bottom up for all fields of research. The 
call is open-ended, but the Collection Date is set on 20 October 2022 at 12:00 (CET).

HR and personal development 
Informasjon fra  UiB ledelse om krigen i Ukraina 

Torsdag i 28. februar kom nyheten om at Russland invaderer Ukraina. Rektor har understreket 
viktigheten av at alle ved UiB viser klokskap og omsorg i håndtering av situasjonen.

Fortløpende Utenlandsopphold 
for doktorgrads- 
og postdoc

NFR https://
www.forskningsradet.no/
utlysninger/2019/
utenlandsstipend-for-
doktorgrads--og-
postdoktorstipendiater/

Fortløpende Nærings-ph.d. NFR Bedrifter innenfor alle 
bransjer kan søke om 
støtte til et nærings-
ph.d.-prosjekt.

https://
www.forskningsradet.no/
utlysninger/2019/narings-
ph.d.--doktorgradsprosjekt-i-
bedrift/

Fortløpende Offentlig sektor-
ph.d.

NFR Virksomheter i 
offentlig sektor kan 
søke om støtte til et 
offentlig sektor-ph.d.-
prosjekt.

https://
www.forskningsradet.no/
utlysninger/2019/offentlig-
sektor-ph.d.--
doktorgradsprosjekt-i-
offentlig-virksomhet/

Fortløpende Midler 
forskningsopphold 
gjesteforskere i 
Norge

NFR Varighet 1-12 mnd https://
www.forskningsradet.no/
utlysninger/2020/midler-til-
forskningsopphold-i-norge-
for-gjesteforskere/

Funding TypeSøknadsfrist Kategori
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UiB har opprettet en egen informasjonsside https://www.uib.no/aktuelt/
152206/informasjon-til-studenter-og-ansatte-om-krigen-i-ukraina til 
studenter og ansatte om krigen i Ukraina som oppdateres fortløpende. Vi 
arrangerer også egne møter med våre ukrainske studenter og ansatte, for å 
gi dem best mulig oppfølging i denne ekstremt vanskelige situasjonen. Vi 
gjennomfører vi også møte med russiske/hviterussiske studenter og 
russiske/hviterussiske ansatte.

Institutt og fakulteter som har spørsmål om problemstillinger knyttet til håndtering av studenter og 
ansatte i forbindelse med krigen i Ukraina kan kontakte: 
 
Studieadministrativ avdeling ved Nina Gry Stein 
HR-avdelingen ved Britt Karin Muri eller Janne Marie Solheimslid

Tiltakene som kommer er rettet mot russiske myndigheter, ikke mot det russiske 
sivilsamfunnet og dets borgere.

UiB lanserer UiB-Ferd 

UiB Ferd - støtter yngre forskere i deres karriereutvikling.

UiB Ferd karrieresenter støtter doktorgradskandidater, 
postdoktorer, forskere og førsteamanuenser. Vi tilbyr en rekke 
tjenester utviklet for å hjelpe deg med å utvikle din karriere 
innenfor og utenfor universitetet.

Les mer om UiB-Ferd her: https://www.uib.no/ferd

Digitale tips og verktøy 
DIGITALE LÆRINGSVERKTØY
Mentimeter 

Mentimeter er et responsverktøy som lar deg som 
underviser interagere med studentene i sanntid. 
Gjennom verktøyet kan du gjennomføre live 
avstemminger, undersøkelser og quizer, skape 
ordskyer, hente spørsmål fra studentene, samt 
bygge disse funksjonene inn i presentasjoner. 
Studentene kobler seg lett på fra egen telefon 
eller laptop, helt uten konto.

Finn mer om hvordan bruke mentimeter her: 
https://www.uib.no/læringslab/152680/mentimeter
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Matematisk ordliste 

Ordlista er utarbeidet i samarbeid mellom NTNU, UiO 
og UiA, og prosjektet har mottatt støtte fra Språkrådet. 
Termbasen er under stadig utvikling, og det er ønskelig 
at flest mulig kommer med forslag til endringer og nye 
oversettelser. På prosjektsiden finner du informasjon 
om hvordan du kan komme med innspill, samt en 
oversikt over bidragsytere og valg av språklige 
konvensjoner.

https://matematikkradet.no/ordliste/ 

Kontorskilt / Office name tag 

Du lager skilt selv her: https://skiltdb.app.uib.no/login.php, ved å logge inn og sette inn ditt kontornr. 
You make the tag yourself: https://skiltdb.app.uib.no/login.php. Log in and choose your office number. 
Thereafter you print it and fold/cut according to instructions. 
Please avoid hand written tags.

Apertium — Nynorsk oversetter 

Trenger du hjelp med å oversette til nynorsk? 

https://www.apertium.org/index.nob.html?dir=nob-
nno&q=Å%20jeg%20vet%20en%20seter#translation

Readability index 

Skriver du søknad, eksamen, master, doktorgrad eller annet vitenskapelig tekst? Det kan være lurt å 
sjekke hvor leselig teksten din er. Her er en enkel online readability kalkulator, virker best for engelsk, 

men jeg har selv testet litt norsk og den ser ut til å fungere også 😀 .

https://www.online-utility.org/english/readability_test_and_improve.jsp

Bokmål- og nynorskordbok 

Ordbok er alltid nyttig å ha! Denne portalen er eiet og drivet 
av UiB og Språkrådet. 
https://ordbok.uib.no og har fått en nytt og spennende 
utseende: https://ordbokene.no 
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HMS  
MI Lokal verneombud i perioden 2021-2022: 

Verneombud ivaretar arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, er involvert i UiB 
sitt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, og samarbeider med medarbeidere, tillitsvalgte og ledere.

Alle ansatte innenfor et verneområde/hovedverneområde har rett til å foreslå kandidater. Verneombud 
skal velges blant ansatte som har erfaring og innsikt i virksomhetens arbeidsforhold. 

Hans A. Karlsen 
Morten Brun (vara)

Se også: https://www.uib.no/math/56183/helse-miljø-og-sikkerhet-hms

HMS-avvik og varsling 

Varsling og avvik er blitt tatt opp under medarbeidersamtalene. Avvik meldes ved i Uibhjelp portalen

Se også https://www.sikresiden.no for forebyggende tiltak og hva du skal gjøre når noe skjer.
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💡Mangler en lyspære på undervisnigsrom, gang eller do? Eller er det saker som 
krever ordinær vedlikehold? Slike saker registreres i  

LYDIA: https://lydia.uib.no/Lydia/Demand/Default.aspx
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 Fire prevention course 2022 

All UiB Employees must complete a fire prevention course which consists of a digital part, and a 
practical part on how to put out fires. This is required by law.

Read more about the courses here: https://www.uib.no/en/foremployees/148677/fire-prevention-
course-2022

Velferd 

UiB velferdtilbud på Ansattsidene: 

Her kan du også melde deg på epostlisten for å motta tilbud direkte i inbox’en din. 

https://www.uib.no/foransatte/17399/velferd
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MI og MatNat i sosiale media 

Matematisk fagutvalg er på 
IG. 
 https://www.instagram.com/
matematisk_fagutvalg/ 

og på Facebook: https://
www.facebook.com/
matematiskfagutvalg

MI på FB: Følg Matematisk 
institutt på FB 
@matematiskinstituttuib  
https://www.facebook.com/
Matematiskinstituttuib

Siste innlegg 

Hvor lang er en lang linje?
Hvilke prioriteringer har denne regjeringen for norsk 

forskning?
En seilas som oppfyller flere mål – samtidig

Inkludering og mangfold er tett knyttet sammen
Vi skal vise betydningen av realfagene gjennom å arrangere 

folkefest med kunnskap i sentrum

RealfagUiB på IG: https://
www.instagram.com/realfaguib/  

Dekanbloggen - Gunn Mangerud 
matnat.w.uib.no
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Har du saker til MatNytt? 

Eller mening/innlegg som kan være av interesse for alle på instituttet? Meld ifra per epost til 
instituttleder Antonella Zanna.
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