
Innkalling til møte i rådet 
ved Institutt for framandspråk 

 
 
 
Møtetid: onsdag 20. mars 2019 kl. 12.15 
Stad: Seminarrom F, Sydneshaugen skole 
 
Desse er kalla inn:   
Frå gruppe A: Ludmila I. Torlakova (arabisk), Lene M. Johannessen (engelsk), Øyvind Gjerstad (fransk), 
Marco Gargiulo (italiensk), Benedikte Mosby Irgens (japansk), Hildegunn Lahlum Helness (Nasjonale 
prøvar), Guowen Shang (kinesisk), Ingunn Lunde (russisk), Miguel Angel Quesada Pacheco (spansk), 
Birger Solheim (tysk). 
Frå gruppe B: Gunn Inger Sture 
Frå gruppe C: Gita Rongevær 
Frå gruppe D: Adam Dean, Anders Olderkjær Samland, Julie Strandheim, Oda Kristine Westad. 
 
Dersom nokon ikkje kan møta, må dei be vararepresentant om å stilla for seg. 
 
Sak 1 – godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Sak 2 – godkjenning av referatet frå rådsmøtet 30. januar 2019 
Referatet vart sendt ut med e-post 25. februar, og det har ikkje kome inn merknader.        
 
Sak 3 – orienteringssaker 

a) Arbeidet med SFU-søknad frå instituttet 
b) Tilsetjingssaker ved instituttet 
c) Arbeidet med ny strategi- og handlingsplan for instituttet  
d) Saker til fakultetsstyremøtet 26. mars 

 
Sak 4 – HMS-plan for 2019-2020 
Utkast til ny hms-plan for instituttet er lagt ved. 
 
Framlegg til vedtak: Instituttrådet godkjenner den vedlagde hms-planen for instituttet 2019-2020. 
 
Sak 5 – Høyring om HF-2018 
Framlegg til høyringsfråsegn frå instituttet er lagt ved, saman med høyringsbrev frå fakultetet og sak 
61/17 frå fakultetsstyret. 
 
Framlegg til vedtak: Instituttrådet sluttar seg til framlegget frå instituttleiar til høyringsfråsegn om 
HF-2018. 
 
Sak 6 - Ymse 
 
 
  

Åse Johnsen, 
instituttleiar     Arve Kjell Uthaug, 

administrasjonssjef 
 



 
 
 

Sak 4: hms-plan for IF 2019-2020 

Instituttrådsmøte 20. mars 2019 

Institutt for framandspråk 

Universitetet i Bergen 

 

Institutt for fremmedspråk 

HMS – Handlingsplan for 2019 - 2020 

Det overordnede målet for HMS-arbeidet ved instituttet er å skape 
gode arbeidsplasser for alle ansatte og for studentene. 
I HMS-arbeidet skal instituttet ha fokus både på fysisk og psykososialt 
arbeidsmiljø. 
 
- vi vi fortsette å ha fokus på felles møteplasser, både sosialt og faglig. 
- arbeide med å trygge det fysiske miljøet med brannsikring og fokus på 
et godt inneklima 
- sikre at alle ansatte har et bevisst forhold til sikkerhet og brannvern 
- forebygge arbeidsrelaterte helseplager 
- videreføre fokus på en god mottagelse av nyansatte 

 
HANDLINGSPLAN OG TILTAK FOR 2019 - 2020 
Fysisk arbeidsmiljø 

Tiltak Hvordan Når Ansvarlig 
HMS-runde på 
instituttet. 

Informere alle ansatte 
om tid for HMS-runde 
slik at flest mulig kan 
være tilstede i sine 
kontorer.  Gi mulighet 
for tilbakemelding på 
e-post for de som ikke 
kan møte.  Følge opp 
resultater og 
synliggjøre arbeidet og 
behovene. 

Hvert år i 
november/desember 

Ledelse og 
verneombud 

Brannvern og 
beredskap 

Regelmessige 
brannøvelser.  Sørge 
for at alle ansatte 
kjenner rutiner og 
rømningsveier. 
Kontinuerlig fokus på å 
ha minst mulig 

Vi har jevnlige 
brannøvelser og vil 
også utvikle og 
oppdatere rutiner i 
tilknytning til 
beredskap i 
planperioden. 

Ledelse og 
brannansvarlig 



brennbart materiale i 
rømningsveier. 

Påse at alle har god 
nok kompetanse om 
brannvern og 
sikkerhet. 

Sørge for opplæring 
for alle og fortløpende 
fokus på sikkerhet.  
Alle nyansatte skal få 
tilbud om kurs. 

Fortløpende og ved 
hver nyansettelse 

Ledelse 

Oversikt over hvor 
ansatte befinner seg 

Undersøke muligheter 
og eventuelt prøve en 
løsning med digital 
kalender der alle kan 
skrive hvor de er 
(reiser, hjemmekontor 
osv.) 
Dette er viktig 
informasjon ved 
hendelser på huset 
eller i deler av verden 
hvor våre ansatte ofte 
oppholder seg. 

I planperioden Ledelse 

Fortsette arbeidet 
med å få på plass en 
funksjonell 
kjøkkenløsning i 2. etg 

Dialog med Husstyret 
for HF og fakultetet. 

Fortløpende Ledelse 

Forebygge 
arbeidsrelaterte 
helseplager 

Kjøpe inn hev-
senkbare bord til de 
som av helsemessige 
årsaker trenger dette. 

Fortløpende Ledelse og adm.kons 

Fortsatt fokus på 
universell utforming 
og tilgjengelighet. 

Samarbeide med 
Eiendomsavdelingen 
og mtp. Å få ansatte og 
gjester til å respektere 
parkeringsregler 

Kontinuerlig Førstelinje og 
adm.kons. 

 
 
Psykososialt arbeidsmiljø 
 

Tiltak Hvordan Når Ansvarlig 
Fokus på mottak av 
nyansatte 

Administrasjonskonsulent sender 
e-post med informasjon til alle 
som takker ja til faste og 
midlertidige stillinger. 
 
Hilserunde på instituttet med 
presentasjon av kolleger. 
 
 
 
2 oppstartsamtaler med nye fast 
ansatte: 

1. Om administrative 

Når noen takker 
ja til tilbud om 
stilling. 
 
 
Så snart som 
mulig etter at den 
ansatte 
begynner. 
 
 
I løpet av første 
semester. 

Adm.kons. 
 
 
 
 
 
Ledelse 
 
 
 
Ledelse 
 
 



rutiner(Leder, adm.sjef. 
og adm.kons.) 

2. Om forskning og 
forskningsplaner (Leder, 
forskningskoordinator og 
forskningsrådgiver) 

 
Oppstartseminar for alle som 
skal undervise.  Fokus på 
rutiner for 
undervisningsadministrasjon. 
(Studieadministrasjon, 
undervisningskoordinator og 
leder). 

 
 
 
 
 
 
 
 
1-2 ganger per år. 

 
 
 
 
 
 
 
Ledelse 

Fagvise lunsjer Oppfordre de ulike fagene til å 
ha faste lunsjmøter. 

Fortløpende Fagmiljø og 
ledelse 

Arbeide med å få en 
hensiktsmessig 
Møteplass for ansatte  

Arbeid mot Husstyret for HF og 
fakultet 

Kontinuerlig 
 
Lunsjrom 309 
etablert i 2017. 

Ledelse 

Felles sommer-og 
julefest 

Arrangere sommerfest og 
julefest for ansatte og emeriti 

Juni og desember Ledelse + komite 

HMS-møte Arrangere HMS-møte, gjerne i 
forbindelse med temadag. 
Informere om «Sikre siden», 
kurstilbud m.m. 

Siste onsdag i 
oktober 2019 kl. 
12-16. 

Ledelse og 
verneombud 

HMS-tiltak våren. Sosialt arrangement våren 2019.   Mai/juni 2019 Ledelse og 
verneombud 

Arbeidsmiljøkartlegging ARK-undersøkelse og oppfølging 
av resultatene av denne. Følge 
fakultetets felles ARK-
undersøkelse. 

Ca. hvert 3 år. Ledelse og 
verneombud 

 
Medarbeidersamtaler Invitere alle ansatte til 

medarbeidersamtale 
med nærmeste leder 

En gang per år Administrasjonssjef, 
forskningskoordinator 
og instituttleder. 

Faste temamøter Møter om ulike tema Månedlig Ledelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 5: Høyring om HF-2018 

Instituttrådsmøte 20. mars 2019 

Institutt for framandspråk 

Universitetet i Bergen 

 
 

Evaluering av HF2018-prosessen – Institutt for fremmedspråk 
 
I tråd med Fakultetsstyrets vedtak i møte 05.12.17, S 61/17, har fakultetet bedt instituttene om 
å bidra til en evaluering av HF2018-prosessen (eP-sak 2019/2399, datert 13.02.19). 
Ved Institutt for fremmedspråk (IF) har evalueringen blitt drøftet i instituttledelsen, med 
fagkoordinatorer og studentrepresentantene i UUI og i studieadministrasjonen. 
Fagkoordinatorene har i tillegg hentet inn synspunkt fra sine kollegaer i fagmiljøene. 
Studieadministrasjonen har diskutert evalueringen i et eget møte og bidro med sine innspill i 
UUI.  
På bakgrunn av diskusjonen i UUI 6. mars ble det utformet et utkast til svar på evalueringen 
som senere er godkjent av UUI. Utkastet legges frem for Instituttrådet (IR) 20. mars. Et 
samlet svar fra IF sendes inn til fakultetet etter behandling og vedtak i IR.  
 
Under følger svar fra IF på de konkrete punktene som fakultetet ber om tilbakemelding på:  

 i hvilken grad instituttene har fulgt opp/gjennomført vedtaket med hensyn til 
o justeringer i emneporteføljen planlagt i forbindelse med HF2018 
o implementering av planlagte fellesemner 
o rasjonalisering i emneporteføljen 
o oppretting av felles programstyre for program med fellesemner 
o eventuell videreføring av arbeidet med oppretting av planlagt program 

 
Ved institutt for fremmedspråk ble alle studieplanene og hele emneporteføljen gjennomgått i 
forbindelse med HF2018. Justeringene som ble vedtatt i forbindelse med HF2018-prosjektet, 
inkludert opprettelsen av to IF-interne fellesemner, ble implementert i sin helhet fra og med 
vårsemesteret 2019. Fellesemnene som er opprettet er ett emne på 200-nivå, LITTIF200 
«Litteraturteori» (5 stp), som går første gang inneværende semester, og ett emne på 100-nivå, 
SEK100 «Samanliknande europeiske kulturstudium» (10 stp) som skal gå første gang høsten 
2019. Begge emnene inngår som obligatoriske emner på fransk, italiensk, russisk og tysk. 
LITTIF200 ble innført for kull 2017. Øvrige omlegginger i studie og emneplaner, både på 
bachelor og masternivå, ble implementert for kullet som ble tatt opp høsten 2018. For fagene 
japansk og kinesisk er det inngått et samarbeid om emnene de nyopprettede emnene EAS250 
«Bacheloroppgåve i japansk» og EAS251 «Bacheloroppgåve i kinesisk», hvor deler av 
undervisningen er felles for emnene. Emnene undervises fra og med våren 2020.  
Fellesemnene innebærer en rasjonalisering i emneporteføljen til fagene fransk, italiensk, 
russisk og tysk, ettersom fellesemnene inngår som obligatoriske emner i spesialiseringen og 
erstatter tidligere språk- og fagspesifikke emner. Arabisk har også måttet redusere 
emnetilbudet på 200-nivå, hvilket innebærer at HIM250 «Bacheloroppgåve i Midtaustens 
historie» (15 stp.) nå inngår som obligatorisk del av 200-nivået i bachelorprogrammet i 
arabisk. Denne reduksjonen av egne språk- og fagspesifikke emner i spesialiseringen ved IF 



oppleves imidlertid å ha svekket kvaliteten på programmene, særlig med tanke på utviklingen 
av studentenes språkferdigheter.  
En alvorlig og negativ konsekvens av HF2018 er at masterprogrammet i arabisk ble lagt ned. 
Dette til tross for at resten av HF2018-prosjektet ble skrinlagt.  
Det er ikke opprettet felles programstyrer for programmene med fellesemner, men det er 
utarbeidet en fast rulleringsplan for emneansvaret på de to fellesemnene. Vedtak om endringer 
i emnebeskrivelsene for fellesemnene behandles ellers i UUI.  
 
Ved institutt for fremmedspråk er det ingen interesse for eller planer om å videreføre arbeidet 
med oppretting av programmene som var foreslått opprettet i forbindelse med HF2018.  
 

 innspill til selve prosessen knyttet til HF2018 
o svakheter 
o styrker 
o hvordan det fungerte på instituttnivå 
o hva som kunne ha vært gjort på en annen måte 

 
Både fagmiljø, studentrepresentanter og studieadministrasjon har i forbindelse med 
evalueringen av HF2018 pekt på en rekke svakheter, både når det gjelder HF2018-prosjektet 
som helhet og til prosessen slik den ble gjennomført fra fakultetets side. Det var aldri et ønske 
fra noen av fagmiljøene ved IF å legge ned dagens disiplinbaserte program til erstatning for 
nye, tverrfaglige program. Prosjektet ble i stor grad opplevd som toppstyrt, lite demokratisk 
og uoversiktlig. Flere av fagmiljøene reagerer på at prosjektet fra fakultetets side i stor grad 
ble framstilt som et studiekvalitetsprosjekt, mens man i bunn og grunn opplevde at det først 
og fremst handlet om å spare ressurser. Faglighet synes å ha blitt mer og mer underordnet 
etter hvert som prosjektet utviklet seg.  
Flere av de små fagene ved IF mener å ha blitt mest skadelidende i HF2018-prosessen, siden 
det etter hvert ble klart at de største fagene fikk stå utenfor de planlagte fellesprogrammene og 
dermed i større grad fikk planlegge egne endringer i emneportefølje og ressursbruk. Man 
opplevde videre at det ikke ble tatt tilstrekkelig hensyn til at de fjerne fremmedspråkene, som 
starter fra null, har et større ressursbehov enn andre fag der studentene har solide 
forkunnskaper. Flere peker videre på at tall og statistikk ble brukt på en unyansert måte. Den 
antatte innsparingseffekten som ble hevdet skulle komme som et resultat av HF2018 ble aldri 
dokumentert.  
Fra studieadministrativ side ble det uttrykt bekymring for det økte koordineringsbehovet som 
en omlegging av studieprogrammene ville ha ført med seg. Erfaringer med tidligere, 
tverrfaglige studieprogram viser at disse er administrativt krevende, noe som også ble vektlagt 
da man i sin tid gikk over til dagens disiplinbaserte program. Studiekonsulentenes 
innvendinger mot å opprette nye, tverrfaglige studieprogram i høringssvaret fra IF, datert 
24.11.2016, ble ikke besvart fra fakultetets side. Det var også uklarheter knyttet til bruk av 
felles maler for emne- og studieplaner. Det ble fra administrasjonens side etterspurt en større 
grad av koordinering og utarbeidelse av standardformuleringer fra fakultetets side. Dette 
kunne spart instituttene for mye arbeid, men kom aldri. 
Studentene uttrykker at HF2018-prosessen skapte mye forvirring. Man var tatt opp på et 
studieprogram med et visst innhold, men ble usikker på hvilke endringer som kom til å 
komme i løpet av studieløpet og hvilke konsekvenser dette ville få for studentenes utdanning. 
Studentene uttrykte også bekymring under selve prosessen i 2017, og foretok bl.a. en 
spørreundersøkelse blant engelskstudentene 30.01.2017 der et svært negativt syn på de 
forespeilte forandringene kom frem.   



De fleste fagene ved IF opplevde at mye energi ble brukt til frustrasjon over prosessen og til 
dels også til aktivt å protestere mot og motarbeide den. Dette er tid og energi som man gir 
uttrykk for at kunne ha vært investert i positiv innsats for å heve kvaliteten på studietilbudet 
og kanskje også rasjonalisere dette. Fagene ved IF uttrykker at fagmiljøene selv er de som er 
best i stand til å vurdere hvordan man skal utvikle fagets utdanningstilbud. Det er derfor svært 
viktig at man tar lærdom av HF2018-prosessen og ikke setter i gang et tilsvarende prosjekt i 
fremtiden. Eventuelle omlegginger og fagutvikling må komme fra fagene selv, og ikke som 
direktiv ovenfra.  
 

 effekter av HF2018 
o positive effekter knyttet til ressursutnyttelse 
o positive effekter for studietilbud/studiekvalitet 
o negative effekter knyttet til ressurser 
o negative effekter for studietilbud/-studiekvalitet 
o andre effekter (samarbeid m.v.) – positive eller negative 

I arbeidet med instituttets strategi- og tiltaksplan ble det allerede i 2015 satt fokus på 
alternativer til tradisjonell klasseromsundervisning ved instituttet. Dette ble også tematisert i 
HF2018 og flere av fagene utviklet sine undervisningsformer og satte ekstra fokus på 
studentaktive læringsformer og digitalisering. Dette var imidlertid en prosess som var i godt 
gang ved IF før HF2018. En positiv effekt kan likevel ha vært at fagene har blitt mer bevisste 
på alternative undervisningsformer. De nå etablerte fellesemnene medfører ellers noe mer 
kontakt på tvers av fagene på undervisningssiden.  
En annen ting som blir trukket frem som positivt i forbindelse med HF2018 er at alle fagene 
fikk en gjennomgang av egen emneportefølje og større innblikk i andre emners studietilbud. 
Dette var imidlertid et arbeid som skulle gjøres av alle studieprogram ved UiB, uavhengig av 
HF2018-prosessen. I tråd med vedtak i det sentrale Utdanningsutvalget ble alle studieprogram 
ved UiB bedt om å foreta en revisjon som et ledd i arbeidet med utdanningskvalitet (eP-sak 
16/4587), med særlig fokus på læringsutbyttebeskrivelsene og en kvalitetssikring av 
sammenhengen mellom læringsutbyttet, undervisnings- og vurderingsformer. Med andre ord 
kan man ikke gi HF2018 alene æren for denne positive effekten.  
Når det gjelder de negative effektene til ressurser og studiekvalitet, særlig på de små fagene, 
peker ett av fagene på at det er lite som tyder på at fagets samlede ressursbruk har gått 
nevneverdig ned, eller vil gjøre det i uoverskuelig fremtid. I og med at flere av fagene nå 
tilbyr færre fagspesifikke studiepoeng og færre undervisningstimer enn før, bruker de ansatte 
langt mer tid på forberedelser og etterarbeid for å kompensere for tapte kontakttimer med 
studentene. Dette er arbeid som trolig ikke vil være synlig verken i timeregnskap eller 
vurderinger av samlet ressursutnyttelse. Det skaper en frykt for at redusert ressursbruk kan bli 
brukt som argument for at de små fagene ikke trenger flere stillinger, uten å ta hensyn til at 
kvaliteten er svekket.  
Det for øvrig for tidlig å evaluere eventuelle positive eller negative effekter i studietilbudet 
mer generelt, i og med at omleggingen først trådte i kraft fra og med inneværende semester, 
våren 2019. Man er imidlertid redd for at kuttene i de språk- og fagspesifikke emnene kan slå 
dårlig ut med tanke på rekruttering til fagene, og at studentene heller velger andre 
utdanningsinstitusjoner hvor de får et bredere tilbud. 
 

 ifølge «Strategi for det Det humanistiske fakultet 2016-2022» er det et mål at fakultetet skal 
forvalte og videreutvikle et bredt og tverrfaglig studietilbud 

o i hvilken grad HF2018 har bidratt til å oppnå dette 
 



HF2018 førte ikke bare til sterkere kontakt på tvers av flere av fagmiljøene ved IF, men også 
til kontakt og nærmere dialog med aktuelle fagmiljø på LLE (særlig allmenn 
litteraturvitenskap og allmenn lingvistikk) og på AHKR (Midtøstenhistorie). Flere av fagene 
på IF har nå konkrete anbefalinger om valgemner fra allmenn lingvistikk og allmenn litteratur 
i studieplaner for masterprogrammene. 
For arabisk sin del bidro HF2018 til et tettere og mer formalisert samarbeid med 
Midtøstenmiljøet på historie. Det er imidlertid viktig å påpeke at innføringen av HIM250 som 
obligatorisk emne på 200-nivå har ført til et forringet tilbud på arabisk bachelor siden det nå 
ikke lenger er mulig å skrive bacheloroppgave i arabisk lingvistikk. I tillegg er nedleggingen 
av masterprogrammet i arabisk er et stort tap for studentene og samfunnet for øvrig.   
HF2018 har på flere måter bidratt til et mer tverrfaglig studietilbud. Bekymringen ved IF er 
imidlertid at dette går på bekostning av studentene ferdigheter med tanke på språkkompetanse 
og kjennskap til det spesifikke språkområdets litteratur, kultur og historie. Siden alle fag ved 
IF har en sterk ferdighetskomponent som ideelt sett krever et stort antall kontakttimer og tett 
oppfølging av studentene, kan tverrfaglighet slik HF2018 påla den, for dette instituttets 
vedkommende bidra til å svekke studiekvaliteten heller enn å styrke den. 
 
SOR og SGS  
11.03.19 
 
 
 
 
 
 


