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REFERAT 
Organ: Dato: Sted: 

Faglig ledermøte  15.10.2019 Fredrikstad 

  

TIL STEDE: 

Medlemmer Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, Annette Veberg Dahl, Carl-Morten Gjeldnes, Preben 
Reinaas Rotlid, Harald Holone, Anne Berit Løland, Geir Torgersen, Kjersti Berggraf 
Jacobsen, Jarl Hagen, Terje Grøndahl, Kirsti Lauvli Andersen, Steinar Nybøle, Rita 
Duesund,  

Forfall Trond Hammervoll 

Andre Trine Eker Christoffersen, Jan Lorang Brynildsen, Elin Corneliussen, Hanne Schou 
Røising 

Referent Anne Malme 

 

SAK 1 Godkjenning av referat fra møte 17.09.2019 

Referansedokumenter JA 

Referatet godkjennes. 

Oppfølging  

 

SAK 2 Endelig forslag til nye sensorhonorar 

Referansedokumenter  

Elin Corneliussen, Karin Margrete Stokke og Margrethe Karijord Johnsen fra SSAH presenterte saken. 
Dekanene har tidligere gitt innspill til et førsteutkast til samordnede honorarsatser som 
eksamenskontoret har jobbet med. I møtet ble et sammendrag av disse innspillene fra den enkelte 
avdeling gjennomgått, sammen med eksamenskontorets kommentarer til innspillene. 
Et diskusjonspunkt har vært hvorvidt skriftlige innleveringer skal honoreres etter antall studiepoeng eller 
antall ord, og her har man landet på det siste.  
Avd. IT er tydelig på at man ønsker at alle innleveringsoppgaver (også prosjekter og 
hjemmeeksamener) skal honoreres etter antall studiepoeng, og dekan ber om å se på muligheten for å 
differensiere mellom avdelingene på dette punktet. 

Oppfølging  

 

SAK 3 Diskusjon om ph.d.-etableringsarbeidet 

Referansedokumenter  

Forskningsdirektør presenterte saken, og viste til gode nettsider som nå er etablert, både på norsk og 
engelsk. Listen over FoU-ansatte som deltar vil naturlig skifte underveis, det skal være en dynamisk liste 
og det er de faglige koordinatorene som definerer disse personene. Ole Gunnar Søgnen overtar for 
Berit Kjeldstad som ny ekstern representant i styringsgruppa. Arbeidsgruppen benytter teams og jobber 
på en transparent måte som fungerer godt. Etter arbeidsmøtet 17.09 ble det klart at det mangler noe 
toppkompetanse. Neste møte i oktober vil ha fokus på studieprogramdesign, og i november skal de 
første beskrivelser av programdesign være klar for å presenteres for styringsgruppa. Utfordringer 
fremover er å evaluere og tilpasse studieportefølje innenfor området for ph.d-utdanningen, samt å sørge 
for tilstrekkelig formalkompetanse. 
I utviklingsplanen som er laget er ansvar definert og det er satt opp en tidsplan. I følge Trine er tiden 
knapp med tanke på å konkretisere arbeidet ytterligere, og bestemme hvilke studier som skal 
innlemmes i søknaden til NOKUT..  
Dekangruppen bes se på ansvarsfordelingen som er gjort og ta kontakt dersom man er uenig, har 
innspill eller ideer.  

Oppfølging  

 

SAK 4 Kort orientering om Læringsstøttesenteret 

Referansedokumenter  

Hanne Schou Røising orienterte. Læringsstøttesenteret er nå etablert på begge studiesteder. Senteret 
er fortsatt under oppbygging, alle lokaliteter er ikke på plass ennå, men en del tjenester kan tilbys, se 
https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/lss/ . 
Tilbudet må nå gjøres kjent og markedsføres på avdelingene. Det oppfordres til å tenke sammen om 
nye undervisningsmetoder og opplegg, og det tilbys mange korte kurs nå frem mot jul. 

https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/lss/
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Per i dag har ikke senteret ressurser til drop-in og full bemanning på dagtid, men det er mulig å gjøre 
avtaler. Senteret prioriterer undervisningsstøttede systemer, og har ikke kapasitet til opplæring innen 
administrative tjenester.  
I følge rektor blir det viktigste nå å få begge senterne godt etablert, og deretter gjøre en evaluering etter 
en tid. 

Oppfølging  

 

SAK 5 Eventuelt  

Referansedokumenter  

Saker fra rektor: 
- Frist for å nominere kandidater til forskningsprisen er utsatt til 21.10 
- HiØ inngår samarbeid med STAMI, ref. eventuelt-sak på forrige ledermøte. Det inngås en 

intensjonsavtale. 
- Studieprogrammene som omfattes av NOKUTs tilsyn i 2020 er klare. Disse er bachelorstudium i 

ingeniørfag – data, bachelorstudium i barnevern, masterstudium i scenografi og masterstudium i 
organisasjon og ledelse. 

- Praksisen med to utvidete faglige ledermøter per semester videreføres 
- Innspill om å flytte/avlyse faglig ledermøte 29.10 er notert. Dekangruppen er denne dagen 

invitert til et møte med Fredrikstad kommune. 
- Jo Ese er ansatt som ny prorektor for samhandling og samfunnskontakt fra 1. november. 
- Studiebarometeret gjennomføres snart, mer informasjon kommer etter hvert. 

 

Oppfølging  

 
 


