
 

 

Protokoll juni 2016  

Redaksjonsra d for studieinformasjon  
 

Fredag 10. juni 2016 kl. 10.00 – 11.30 

Sted:  Langes gate 1 

Tilstede: Jørgen Thune Johnsen (SA), Kjartan Melheim (SA), Karine Skavhellen (bare under Eventuelt, 

SA), Hanna Leinebø Slaata (gikk før eventuelt, SA), Anne-Lise Nordgulen (HF), Ave Sazko (gikk kl. 11, 

SV), Stine Beate Balevik (MN), Thomas Kalvik (MN), Veronica Ljosheim (JF), Ingebjørg Sandvik Stokke 

(gikk kl. 11.15, MO), Hege Sygna (PS),  

 

 

Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Melding av saker 

til eventuelt. 

Godkjent. To saker ble meldt til eventuelt. 

01/16 Skoleprosjektet høsten 2016 
SA presenterte planene for høsten.  

02/16 Handlingsplan rekruttering 
Redaksjonsrådet stilte seg positiv til å bidra i arbeidet med handlingsplanen, og til å delta på 

et slikt møte. 

03/16 Frokostmøter studieveiledere 
Redaksjonsrådet stilte seg i all hovedsak positive til slike møter. Samtidig problematiserte 

redaksjonsrådet at det ofte er faglig ansatte som fører studieprogramtekster i pennen. Disse 

vil trolig ha høy terskel for å delta på et slikt møte.  

Redaksjonsrådet etterlyste derfor retningslinjer for rekrutteringstekstene, slik at det vil være 

tydelig for de som skriver disse hva som forventes, uten at de nødvendigvis deltar på møtet. 

Hvis det er behov for en stor revidering av studieprogramtekstene, mente redaksjonsrådet 

det vil være hensiktsmessig om oppgaven meldes til fakultetene gjennom Ephorte slik at 

ressurser kan stilles til disposisjon.  

Redaksjonsrådet mente også det vil kunne være hensiktsmessig å få inn ekstern hjelp til å se 

på tekstene.  



04/16 Organiske treff i Google 
Kjartan presenterte noen tips, triks og noen eksempel på gode nettsider. Arbeidet med 

søkermotoroptimalisering må sees i sammenheng med videreutviklingen av 

rekrutteringstekstene. SA jobber med å få ekstern hjelp til å se på hvordan UiB ligger an i 

forhold til de andre universitetene, og en kartlegging av hvilke grep vi kan gjøre for å løfte 

oss. 

05/16 Sortering- og søkefunksjon på infosider 
Jørgen orienterte først om behovet som er meldt til KA. Foruten de tre områdene SA har sett 

for seg å bruke sorterings- og søkefunksjon på, meldte redaksjonrådet inn følgende: 

 Alumnusdagen 

 Faglig-pedagogisk dag 

 Disputasoversikter på fakultetsnettsider 

 Fakultets- og insituttoversikten på UiB.no 

SA vil jobbe videre med å få prioritert denne utviklingsoppgaven. 

Eventuelt 
 Internasjonal rekruttering: Karine presenterte status i prosjektet for internasjonal 

rekruttering.  

 Redaksjonsrådet: Møtet ble enige om å ta en runde på hva redaksjonsrådet er til høsten. 

 

13. juni 2016 

Jørgen Thune Johnsen 

Referent 


