
Oppsummering fra møte 04.02.2014 om samarbeid mellom 
St.Paul gymnas og HF-fakultetet, UiB
Til stede: 
Fra St.Paul gymnas: Petter Gjessing, Dag Olav Larsen, Gro Bjørgås 
Fra fakultetet: Åse Johnsen, Kjetil Berg Henjum, Lene Johannessen, Marco Gargiulo, Erika Wolf, Øyvind 
Gjerstad, Synnøve Ones Rosales (IF), Magni Orheim Stoveland (GA), Hans Marius Hansteen (FoF), 
Claus Huitfeldt (visedekan), Ronald Worley (studiesjef)

St.Paul gymnas eren nyetablert videregående skole som ligger på Florida, sentralt i Bergen sentrum. Den 
tilbyr studiespesialiserende utdanningsprogram med valgmuligheter både innen blant annet historie, filosofi 
og språk. Skolen er derfor interessert i samarbeid med HF-fakultetet. I første omgang er det historie og 
filosofi, religionsvitenskap, latin og italiensk samt musikk, fransk, spansk og tysk som kan være de 
mest aktuelle. 

En rekke samarbeidstiltak ble foreslått på møtet, blant annet:
• Elever eller hele klasser kan inviteres til enkelt-forelesninger eller seminar ved HF, der deltagelsen kan 

inngå som del av undervisningstilbudet i et fag ved St.Paul. 
• Omvendt kan forelesere fra HF inviteres til å gi undervisningstimer på St.Paul.
• Det kan legges til rette for at elever med særlige forutsetninger kan ta emner ved HF. (Dette  forutsetter 

en del formelle avklaringer.) 
• Ansatte ved HF og St.Paul kan samarbeide om veiledning av elever om studietilbud, motivere og 

forberede elevene til universitetsstudier.
• St.Paul har allerede hatt samarbeid med Griegakademiet om musikkundervisning. Dette kan være aktuelt

å videreføre også på gymnaset.
• Samarbeid om praksisplasser for studenter i lektorutdanning ved UiB (PPU administreres av Det 

psykologiske fakultet, som dette derfor evt. må avklares nærmere med.)
• Lærere ved skolen kan holdes orientert om aktuelle undervisningsemner, gjesteforelesninger, seminar o.l.

som kan være egnet som "faglig påfyll" uten at det nødvendigvis inngår i formelle EVU-ordninger.
• I enkelte tilfelle kan elever og/eller lærere ved St.Paul inngå i forskningsprosjekter ved UiB.

Noen av forslagene ovenfor er enkle og rimelige, og dermed mulig å sette i gang uten særskilt formell 
organisering eller finansiering. Andre vil kreve administrativ og faglig planlegging, formell forankring 
og/eller særskilt finansiering. Det arbeides med sikte på en formell intensjonsavtale om samarbeid mellom 
HF-fakultetet og St.Paul. Det er godt håp om at en slik avtale vil foreligge før skolestart høsten 2014. 

Tiltak som kan settes i verk i påvente av slik avklaring, er:
• uformelt samarbeid om planlegging av noen av de minst krevende forslagene nevnt ovenfor.
• oppnevning av kontaktansvarlige – én ved HF og én ved St.Paul – for hvert av fagene.

Det var enighet på møtet om at man i første omgang bør konsentrere seg om noen få, mindre krevende tiltak 
før man evt. går videre med mer ambisiøse mål. 

24.02.2014

Claus Huitfeldt
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