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ETABLERING AV ORDNINGEN FREMREGANDE UNDERVISER 

 
Bakgrunn for saken 
Gjennom sin behandling av kvalitetsmeldingen- Kultur for kvalitet i høyere 
utdanning1(Stortingsmelding 16) har Stortinget bestemt at universiteter og høgskoler skal ha 
etablert meritteringsordninger innen 1. juli 2019. Meritteringsordningen FUND, Fremragende 
underviser og undervisningsmiljø, ble innført ved UiB gjennom styrevedtak i juni 2017.  Som 
en del av vedtaket ble det forutsatt at fakultetene skal i gang med utprøving av hele eller 
deler av ordningen innen utgangen av vårsemesteret 2019. 
 
Høsten 2018 er samtlige fakultet i gang med å utlyse, etablere eller utrede fakultetsspesifikke 
varianter av FUND. Ved Fakultet for kunst, musikk og design ble ordningen presentert i 
fakultetsstyremøte 9. juni 2018 av prodekan for utdanning ved MN-fakultetet Harald 
Walderhaug. 
 
Ved vårt fakultet skal vi nå lage en plan for det videre arbeidet, med siktemål å lyse ut innen 
utgangen av vårsemesteret 2019. Det foreslås derfor en fremdriftsplan for arbeidet med å få 
etablert denne ordningen: 
 

1) Prosess legges frem og vedtas for fakultetsstyret 13. desember.  
2) Diskusjon og forankring – fagansatte, instituttlederforum 
3) Strategiseminar utdanning 20.-21. februar 2019 
4) Etablering av arbeidsutvalg tidlig vår 2019 – utarbeide forslag til kriterier for tildeling og 

implementering. Visedekan for undervisning får ansvar for oppfølging sammen med 
studieutvalget. 

5) Forankring og vedtak av kriterier i studieutvalget  
6) Utlysing i løpet av vår 2019 
7) Søknadsfrist jan/feb 2020 

 
Arbeidet må forankres i instituttråd, programstyrer, hos fagansatte og i studieutvalget.  
Arbeidsutvalget som etableres må få et mandat, og utvalget må da vurdere: 

- Hvem interne kan være med i et arbeidsutvalg 
- Hvem eksterne (ved UiB) kan vi involvere? 
- Hvem eksterne kan være aktuelle i bedømming 

 

                                                
1 https://www.regjeringen.no/contentassets/aee30e4b7d3241d5bd89db69fe38f7ba/no/pdfs/stm201620170016000dddpdfs.pdf 
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Forslag til mandat for arbeidsgruppe:          
      
- Utarbeide kriterier for bedømmingen                                                                                                                                                                              
‐ Diskutere og foreslå hvem som kan søke og hvem som skal vurdere søknadene, særlig    
    sammensetning av bedømmelseskomite   
‐ Diskutere og foreslå hvordan be dømmelsesprosessen skal foregå  
‐ Diskutere og foreslå hvordan belønningen skal g i uttelling evt. hvilke plikter det medfører  
‐ Diskutere og foreslå hvordan ordningen skal ref lekteres i stillingsutlysninger  
‐ Organisatorisk tilrettelegg ing (styrin gsgruppe, rolle til studieutvalget/fakultetsstyret) ‐        
    vurdere hva som er nødvendig av kompetansehevingstiltak  
‐ Diskutere og foreslå hvordan ordningen skal synliggjøres   
 
Mandatet vedtas samtidig med oppnevningen av arbeidsgruppen i studieutvalget, men det 
bes om innspill på forslaget til mandat.  
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret vedtar den foreslåtte fremdriftsplanen for etablering av meritteringsordningen 
FUND, og ber samtidig om å bli holdt orientert om prosessen. Visedekan for utdanning 
sammen med Studieutvalget få ansvar for oppnevning av arbeidsgruppe samt å utarbeide et 
mandat basert på prinsippene som er foreslått i dette saksdokumentet. 
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