
Protokoll september 2016  

Redaksjonsråd for studieinformasjon  
Tid: Mandag 5. september 2016 kl. 13.30 – 15.00 
Sted:  Langes gate 1 
Tilstede: Jørgen Thune Johnsen (SA), Anne-Lise Nordgulen (HF), Hilde Marie Rognås (SV), Torill 
Andersen Eidsvaag (MN), Veronica Ljosheim (JF), Ingebjørg Sandvik Stokke, Hege Sygna (PS), Sverre 
Ole Drønen (kun sak 06/16, KA), Solfrid Langeland (kun sak 06/16, KA) 
  

Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll  
Godkjent. 

  Melding av saker til eventuelt 
Ingen saker. 

06/16 Besøk av redaksjonen 
Sverre Ole Drønen og Solfrid Langeland fra aktueltredaksjonen på Kommunikasjonsavdelingen 
orienterte om hvordan de arbeider med studentsaker. Solfrid har disse sakene som sitt 
hovedområdet. De tar gjerne imot tips til saker, gjerne med gode menneskelige historier. 
Redaksjonsrådet diskuterte hvordan samarbeidet med redaksjonen bør gjøres. 

07/16 Hva er redaksjonsrådet  
Jørgen presenterte mandatet for redaksjonsrådet: 

• Redaksjonsrådet for studieinformasjon er et uformelt rådgivende forum innen 
informasjonsarbeid rettet mot rekruttering av fremtidige studenter til bachelorgrad, master, 
høyere grad og etter- og videreutdanning. 

• Rådet skal med utgangspunkt i UiBs strategi, og innenfor gjeldende lover og regler for 
universiteter og for statlige institusjoner, bidra til å samkjøre og diskutere saker som angår 
informasjon og kommunikasjon med potensielle studenter. 

Arbeidsformen er som følger:  

• Forslag til saker sendes inn til SA ti dager før møte 
• Innkalling sendes ut en uke før møte 

Redaksjonsrådet ba om bedre informasjon når frister som har blitt satt i fremdriftsplaner blir brutt. 
Det ble også påpekt viktigheten av god og tydelig informasjon når vi endrer arbeidsmåte, for 
eksempel i forbindelse med rekutteringstekster.  

 

 

08/16 Gjennomgang av rekrutteringstekster  
Jørgen gikk gjennom SA sitt forslag til innhold og prosess på rekrutteringstekstene denne høsten.  



SA foreslår at tekster om informasjon og karriere skrives på nytt på alle grunnstudium denne høsten. 
HF varslet at det vil være lite hensiktsmessig å skrive om på rekrutteringstekster nå, da de fleste 
studieprogrammene vil være nye fra 2018, og all tekst uansett må skrives på nytt. SA diskuterer dette 
videre med HF. 

SA la frem forslag til fremdriftsplan. Redaksjonsrådet ba om lengre frister. En revidert fremdriftsplan 
vil bli lagt frem for redaksjonsrådet. 

Det vil bli sendt et brev i ephorte til fakultetene om endringene.  

09/16 Kategorier studieprogram uib.no 
Saken blir tatt opp i eget møte. 

10/16 Seminar om uib.no/skole 
SA har ambisjoner om å holde et seminar om uib.no/skole for hele organisasjonen. Det er fortsatt for 
tidlig å komme med flere detaljer. 

  Eventuelt   
Ingen saker.  
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