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SAK 1 Godkjenning av referat fra møter 10.03.2020 og 24.03.2020
Referansedokumenter
Referatene godkjennes.
Oppfølging
SAK 2 Statusoppdatering- for HiØ sentralt og fagavdelingene
Referansedokumenter
Rektor informerte:
-brevet fra KD 7. april om delvis åpning av høyskoler og universiteter fra 27. april
-digital undervisning og eksamen ut vårsemesteret, det planlegges også for digital avslutningsseremoni.
-sak om anmeldt student, saken er oversendt politiet
Deretter en runde med dekanene om utfordringer og felles problemstillinger.
Oppfølging
SAK 3 Arbeidet med en digital utviklingsplan for HiØ. Orientering ved Jørgen Grønlund
Referansedokumenter
Jørgen presenterte saken, se vedlegg. Sentrale problemstillinger nå er ambisjonsnivå og faglig
forankring og styring. Det er viktig å definere hvilken rolle faglig ledergruppe skal ha.
Ledergruppen var enige i at faglig ledergruppe bør være styringsgruppe for en slik utviklingsplan.
Et utkast til planen bør sendes dekanene når det foreligger, slik at de kan gi innspill til denne.
Oppfølging
Mandatet som er utarbeidet og dagens presentasjon sendes til dekangruppen, og
Jørgen følger saken opp videre.
SAK 3 Eventuelt
Referansedokumenter
 Spørsmål om fond for studenter som faller utenfor lånekassens ordninger.
Saken ble tatt opp av Anne Berit, og gjelder utenlandske studenter utenfor EU som må stille
120.000 kr. som garanti, og som nå har mistet inntekten sin som følge av permitteringer. Ifølge
høgskoledirektør er det ikke aktuelt å opprette et slikt fond, det bør ikke være opp til den enkelte
skole å dekke. Rektor tar saken opp med KD på nytt i møte førstkommende torsdag.


Sommerkurs for ingeniørstudentene
Saken ble tatt opp av Geir, og er planlagt å starte opp ca. 20. juni.
Det er ventet ny redegjørelse fra regjeringen omkring 1. mai om hva som skjer etter 15. juni.
Høgskolen avventer derfor avklaring herfra først. Expo 15. og 16. juni må utgå.


–

Innspill/spørsmål fra studenter som ble diskutert i plenum:
Åpne campus for kollokvier og gruppearbeid?
Det er ikke aktuelt
Hva med dårlig nett hjemme og under eksamen?
Utgifter for å kompensere studenter som opplever dårlig nett hjemme kan ikke høgskolen
bekoste. Studentene kan heller ikke gis tilgang til campus av samme begrunnelse. Derimot er
problemstillingen med dårlig nett under eksamen og da muligheten for å være på campus, noe

–
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høgskolen må diskutere. Vi må ha en plan B. Det er gjort noe arbeid for dette av
eksamenskontoret, og Frid sender ut det som eksamenskontoret har svart foreløpig på den
problemstillingen.
Tilleggstid på eksamen pga lite ro i hjemmesituasjon?
Åpningen av barnehager og småskolen nå senere i måneden er tiltak som trolig vil hjelpe de
fleste. Det er viktig å ha lik praksis for alle avdelingene, og Frid utarbeider et slikt skriv fra sin
enhet.



Datainnsamling for masterstudenter og stipendiater
Saken ble tatt opp av Terje. I følge en fagansatt ved HV har man ingen hjemmel i lov til å nekte
studentene dette. Ifølge rektor må dette avgjøres ut i fra en helhetsvurdering, hvor man ser på
viktigheten av forskningen og hvor presserende viktig det er å gjennomføre akkurat nå,
tilgjengelighet og mulighetene for å følge generelle smittevernregler, retningslinjer generelt for
datainnsamling og personvern.



Opptaksprognoser og statistikk (Harald)
Saken ble tatt opp av Harald. Hvert år benyttes prognoser og statistikk fra opptakskontoret til å
fastsette inntakstall for avdeligene, og med den pågående pandemien er det grunn til å tro at
søknadstallene endres. Harald er opptatt av hvordan avdelingene blir involvert i dette. Saken
settes opp neste faglig ledermøte når opptakstallene er klare.



Faglig omorganisering
Jo orienterte. Det avholdes nytt møte i arbeidsutvalget i morgen, og 20. april sendes et forslag ut
med høringsfrist 12. juni. Det bør ses på muligheten for å presentere noe som kan publiseres på
nettsidene parallelt. De tillitsvalgte må forberede og organisere for en digital innspillsrunde til
arbeidsutvalget. Jo avtaler møte med dekangruppen, og her kan man diskutere prosessen
videre, og hvordan innspill kan gis.

Oppfølging
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