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SAK 1 Godkjenning av referat fra møte 14.04.2020
Referansedokumenter
Referatet godkjennes.
Oppfølging
SAK 2 Statusoppdatering- for HiØ sentralt og fagavdelingene
Referansedokumenter
Rektor og direktør informerte:
-Nytt møte med statsråden innom kort tid. Vil be om en tydeliggjøring av retningslinjer for tilgang til
campus, det er presisert at det kun er åpnet for enkelte grupper av studenter og ansatte.
- Sak fra AMU om situasjonen for ansatte på hjemmekontor. Mange begynner å bli slitne av
hjemmekontor, dette må likevel fortsatt være hovedregelen.
-Det jobbes med digital avslutningsseremoni og åpningsseremoni.
-Det blir ikke avholdt lokale lønnsforhandlinger denne våren.
-Gitt den spesielle situasjonen bes både faglig og administrativt ansatte om å ta ut minimum 4 uker ferie
før studiestart.
I en runde med dekanene om utfordringer og felles problemstillinger, ble det særlig nevnt:
-digitalisering av undervisning. Usikkert om digitalisering av undervisning krever mer ressurser. Det bør
gå ut signaler til ansatte om at det planlegges for en digital oppstart og digital undervisning også i
begynnelsen av høstsemesteret, men her avventer man mer info fra regjeringen ca. 1. mai.
-diskusjon om rettigheter til materiell: Se følgende lenke: https://www.uio.no/foransatte/arbeidsstotte/prosjekter/dlm/prosjektarbeid/prosjektgruppen/candu/eierskapundervisninigsmateriale.html
-utveksling til høsten. Diskuteres også nasjonalt, dekaner vil få beskjed når HiØ har tatt stilling til saken.
Oppfølging
SAK 3 Søkertallene fra Samordnet opptak.
Referansedokumenter
Studiedirektør gjennomgikk søkertallene, og de viser i hovedtrekk et godt resultat for HiØ. Det er særlig
det nyetablerte bachelorstudiet i paramedisin som trekker opp. Tallene er ikke publisert, det er
sperrefrist til fredag 24. april.
I tillegg til de konkrete søkertallene var Harald Holone også opptatt av bruk av prognoser og
smertegrenser for opptak. Han stilte spørsmål om det er grunn til å tro at langt flere vil takke ja til
studieplass nå gitt korona-situasjonen, og hvordan man i så fall kan jobbe sammen for å håndtere dette.
I følge Frid er det for tidlig å si noe om dette, det er imidlertid en relevant problemstilling som enheten vil
følge tett opp.
Studiedirektør sender ut avdelingsoversiktene over søkertallene til dekanene etter møtet.
Oppfølging
SAK 3 Eventuelt
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Referansedokumenter


Bruk av høgskolens epostlister som kanal for å få inn data via spørreundersøkelser.
Saken ble tatt opp av Harald. Studenter har i forbindelse med studentprosjekter av og til behov
for å sende ut invitasjon til deltakelse i ulike spørreundersøkelser til mange ansatte og studenter.
Dekanen ønsket en avklaring på hvorvidt det er en ok praksis. Ledergruppen hadde delte
meninger om dette. Det ble delt noen refleksjoner, og ifølge rektor vil man komme tilbake til
saken.



Faglig omorganisering
Jo orienterte. Høringsnotatet er nå sendt ut til dekanene, de er egen høringsinstans.
Direktør og rektor ser for seg ett felles høringsinnspill fra dekangruppen samlet, men at
uenigheter, der det er tilfelle, må tydelig fremkomme i dokumentet.
Harald var særlig opptatt av at man får en faglig grundig vurdering av forslagene som er skissert,
gitt at arbeidsutvalget ikke kjenner alle detaljer på avdelingsnivå.
Det var enighet om å sette av to faglige ledermøter som kun skal handle om omorganiseringen,
disse blir i medio mai og primo juni.



Spørsmål om tilleggstid for hjemmeeksamen
Frid informerte om at hun har vært tydelig overfor studentene i Studentparlamentet at det ikke
gis tilleggstid på grunn av hjemmesituasjonen/ansvar for barn.

Oppfølging
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