
Notat til IF om bemanningssituasjonen på  franskseksjonen i 2016 

 

IF ønsker i denne omgang tilbakemelding om situasjonen for neste budsjettår (2016).  Dette notatet 

begrenser seg derfor til seksjonens helt akutte vikarbehov.  Når det gjelder behovet for fremtidige 

faste stillinger på fransk, vil vi komme tilbake til dette straks HF-fakultetet har kommet med et utspill 

om ny bemanningsplan utover 2016. 

Fransk har et helt akutt behov for vikar for Kjersti Fløttum i fire semester f.o.m. V-16.  Ettersom 

Harald Ulland går av med pensjon ved fylte 67 år den 1/9 2015, vil Øyvind Gjerstad være alene på 

språksiden som fast ansatt frem til Kjersti kommer tilbake etter to års forskningsterminer V-18.  

Øyvind skal etter planen i tillegg vikariere for Helge som fagkoordinator V-16 i Helges 

forskningstermin.  Rent praktisk medfører dette at Øyvind vil avslutte engasjementet som 

undervisningskoordinator ved IF den 31/12 2015.  V-16 vil Øyvind også måtte ta emneansvar for et 

nytt SAK-emne på masternivå, i tillegg til de arbeidskrevende språkemnene FRAN101 og FRAN201.  

Innenfor normal arbeidstid vil dette innebære at det meste av undervisningen på språksiden må 

dekkes av vikarundervisning V-2016.  

Eksempel på ressursbruk:  Iflg. vedlagt ressursbruksskjema  vil Øyvinds  evt. undervisning på 

FRAN101 fylle hele timeregnskapet hans: 230-240 timer (til sammen 290 timer hvis man egner med 

at han også vil bruke 60 timer på andre småoppgaver). Det betyr at vi må ha vikarmidler til 

undervisning, veiledning og sensur tilsvarende hele FRAN201 og hele SAK-emnet.  

Det beste for seksjonen (og for IF) ville være at vi utlyser et to-årig engasjement som 

førsteamanuensis i fransk språk for 2016-17.  Dersom ikke dette er mulig, bøt et to-årig 

universitetslektor-engasjement utlyses.  Hvis heller ikke det lar seg gjøre, må IF sørge for at 

frankseksjonen får tilstrekkelig ekstra vikarmidler i 2016-17 til å kunne opprettholde normal 

undervisning på språksiden. 

På litt lengre sikt, vil franskseksjonen ha behov for en hel, fast stilling i litteratur og en halv, fast 

stilling i fagdidaktikk (i tillegg til den halve stillingen vi nå har).  Minst én av disse stillingene bør også 

ha en prosentdel som dekker kulturkunnskap som undervisningsdisiplin.  Dette kommer vi som nevnt 

tilbake til ved neste korsvei. 

 

Bergen 11/5 -15      Helg Vidar Holm (fagkoordinator) 
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