
Referat fra årsmøte i Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk. Radisson 
Blu hotell, Gardermoen, mandag 22. Mai 2017 fra. 10.30 – 12.00. 
 
Tilstede: 

• Ivar Nordmo, Universitetet i Bergen (UIB)  
• Gunn Engelsrud, Norges Idrettshøgskole (NIH) 
• Yngve Nordkvelle, Universitetet Innlandet (INN) 
• Katja Hakel, NTNU Trondheim 
• Bjarne Strøm, NTNU Gjøvik 
• Ragnhild Sandvoll, Universitetet i Tromsø (UiT)  
• Iris Borch, UiT 
• Tjalve Madsen, Høgskolen på Vestlandet (HVL)  
• Ragnhild Holm, Politihøgskolen (PHS) 
• Morten Sæther, Dronning Mauds Minne (DMMH) 
• Marit Heldal, DMMH 
• Vegard Moen, Universitetet i Stavanger (UiS)  
• Brit Hansen, UiS 
• Hans Erik Lefdal, Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU)  
• Anne Kristin Rønsen, HVL 
• Eilef Gard, UiS 

 

SAK 1: Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent 

 

SAK 2: Valg av møteleder & referenter 

Ivar Nordmo – møteleder 

Gunn Engelsrud & Katja Hakel - referenter 

 

SAK 3: Godkjenning av dagsorden 

Innkomne saker:  

• Forespørsel fra Webinar-gruppen om tilføring av penger – tas som drøftingssak under 
eventuelt 

 

SAK 4: Årsrapport 2016 

Gjennomgang av årsrapport i plenum v/ Ivar Nordmo 



Årsrapport godkjent med mindre merknad om at møtet med UHR: var dato 2.3.2017 og at det 
ble enighet om å jobbe videre mot å etablere et arbeidsutvalg under utdanningsutvalget. 
Arbeidsutvalget er ikke etablert pr. daga dato. 

 

SAK 5: Regnskap for 2016 

Gjennomgang av regnskapet v/ Eilef Gard. UiS hadde ansvaret for regnskapet i 2016. 

Regnskap godkjent. 

 

SAK 6: Arbeidsprogram for 2017-2018 

 

Arbeidsprogrammet ble gjennomgått punkt for punkt. 

• Kommentar til punkt 1: Nettverksseminar H17 

Universitetet i Stavanger tar på seg oppgaven med å arrangere neste Nettverks- seminar. Flere 
tema ble foreslått av deltakerne, særlig kom det frem et ønske om kompetansebygging for 
universitetspedagoger, oppfølging av/forskning på basiskursene, UH-pedagogikkenhetens 
plass i fusjonsprosesser, samt kontinuerlig fagpolitisk arbeid med UHR, NOKUT og KD og 
oppfølging av Stortingsmelding 16 (2016 – 2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning. 

UIS legger fram forslag om både dato og tema for styret, gjerne før sommeren. 

 

• Kommentar til pkt. 2: Nettverkskonferanse V18 ved DMMH Forslag til datoer: 
23./24.mai 2018 

DMMH ønsker å samarbeide med NTNU om dette, siden de ikke har en egen Uniped-enhet. 
Tar kontakt med NTNU. Ønsker støtte med program og fagfellevurdering. UH-ped-nettverket 
bidrar hvis ønskelig. 

 

• Kommentar til pkt. 3: Webinarer 

Drøftes som egen sak under eventuelt 

 

• Kommentar til pkt. 4: Politisk oppfølgingsarbeid 

Enighet om å fortsette det politiske oppfølgingsarbeidet. Ulike utfordringer med slikt arbeid 
ble drøftet. Nettverkets fagpolitiske arbeidsutvalg fortsetter samarbeidet med UHR og 
arbeider også med å få oversikt over de UH-pedagogiske ressurser Etter rapporten fra 2012; 
Allern, Marit; Mathisen, Petter; de Lange, Thomas; Bratseth Johansen, Marte; Bjørke, Gerd; 
Rønsen, Anne Kristin. Utredning om universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse, 
foreligger det ingen formell oversikt over tilbudet som gis. Det mangler også forskning om 



basiskursene. Tema bør adresseres og tas opp av arbeidsgruppen og adressers til UU/UHR.  
Herunder avventes også NOKUT sitt rapporteringssystem. 

 

• Kommentar til pkt 5: Webside 

Redaksjonskomite lages og rapporterer til styret. 

 

• Kommentar til pkt 6: Stimuleringsmidler 

Enighet om at Kriteriene for midlene utvides – ikke bare midler til utøvelse av samarbeid, 
men også til refleksjon rundt utøvelsen (f.eks. samskriving, forskning om samarbeid) 

Innspill fra NMBU: viktig å tydeliggjøre at dette ikke er fortløpende midler, men gjelder kun 
innenfor en gitt tidsramme. Det bør også sendes inn en sluttrapport etter gjennomført 
prosjekt. 

Gjennomgang ble avsluttet med å invitere til kommentarer til helheten: er det noe annet viktig 
som årsmøtet ønsker at styret gjør? Her framkom særlig behovet for mer oversikt over hva 
som gjøres ved de ulike institusjoner og at dette er noe nettverkets burde synliggjøre på sine 
nettsider. Styret vil følge opp rapporteringssystemer og undersøke hvordan eksempelvis 
NOKUT sitt rapporteringssystem brukes av nettverket. 

Arbeidsprogrammet vedtatt med overnevnte forandringer. 

 

SAK 7: Budsjett for 2017-2018 

• Gjennomgang av budsjettet for 2017-2018 v/ Eilef Gard 

Spørsmål fra DMMH om nettverket burde budsjettere med et eventuelt underskudd fra 
Nettverkskonferansen mai 2018. Svar er at konferansen må budsjetteres uten underskudd. 
Dersom det blir et underskudd, kan DMMH søke nettverket om midler til å dekke (deler av) 
underskuddet. 

Budsjett godkjent. 

 

SAK 8: Valg av styre og valgkomite 

 

 Valgkomiteens innstilling vedtatt ved akklamasjon. Nytt styre for 2017/2018 er: 

 

 
Ivar Nordmo, UiB (valgt for 2 år i 2017) leder  
Trine Fossland, UiT (valgt 2016)  
Gunnar Horn, UiA (valgt 2016)  
Eilef Johan Gard, UiS (valgt 2016)  
Anne Kristin Rønsen, Høgskolen på Vestlandet ( valgt for 2 år i 2017) 



 
Vara:  
Vegard Moen, UiS (valgt for  ett år  i 2017)  
Katja Hakel, NTNU (valgt 2017 - for 2 år)  
 

SAK 9: Innkomne saker 

Arrangørene av webinarene ønsker å få opprettet en 10%-stilling siden det å organisere og 
gjennomføre webinarene er arbeidskrevende. Årsmøtet anerkjenner at det er en stor jobb å 
gjennomføre webinarserier, men har ikke anledning til å inngå i et arbeidsgiverforhold.  
Årsmøtet foreslår at webinargruppen søkes om stimuleringsmidler til det videre arbeidet. 

 

 

Årsmøtet avsluttet kl. 12.10. 


