
 
 

 
 

 
 

 
Referat fra styremøte  

Tidspunkt: 22. november 2017, kl. 16.00- 17.30 
Sted: Sola Strandhotell 

 
Tilstede: Trine Fossland, Katja Hakel, Anne Kristin Rønsen, Eilef Gard, Ivar Nordmo, 
Vegard Moen 
 
Forfall: Gunnar Horn  

 
Sak 1: Innkalling og referat fra styremøtet 2. oktober 2017  
 
Vedtak:  

a) Innkallinga ble godkjent. 
b) Referat fra styremøtet 2. oktober 2017 ble godkjent 

 
Sak 2: Referent 
 
Vedtak: 
Eilef Gard ble valgt til referent for dette møtet. 
 
Sak 3: Videre arbeid 
 
Styret diskuterte ulike oppgaver/områder for videre arbeid på bakgrunn av dagens 
nettverksseminar.  
 
Vedtak: 

a) Styret vil arbeide videre med kontakten med UHR. 
b) Styret vil invitere de som er gang med å arbeide med pedagogiske mapper mtp. 

på merittering for undervisning, til å lage en ovserikt over disse tiltakene.  
 
 
Sak 4: Nettverkskonferanse 2018 i Trondheim 
 
Neste års nettverkskonferanse er lagt til Dronning Mauds Minne Høyskole 23-24.5 2018. 
Læringsfestivalen 2018 arangeres 3. – 4. mai.  

 

 

 UHped 
 Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk 



Styret drøftet om planleggingen skulle videreføres, og om konferansen eventuelt kan 
flyttes enten til dagen før Læringsfestivalen begynner eller til høsten 2018.  
 
Vedtak:  
Ivar kontakter DMM og drøfter mulige løsninger med dem. Styret orienteres om utfallet.  
 
Sak 5:  Høringsuttalelse fra nettverket til innstilling om forskriftsendring 
angående krav til pedagogisk kompetanse for vitenskapelige stillinger fra KD 
 
Ivar Nordmo orienterte om saken. 
 
Vedtak:  
Arbeidsutvalget får i oppdrag å skrive innstilling basert på innspill fra styret. 
Innstillingen returneres til styret for evt. nye innspill og deretter endelig godkjenning 
før den sendes til KD på vegne av UH-ped nettverket. 
 
Sak 6: Eventuelt 
 
a) Webinarene 
Styret drøftet videre drift av webinarene.  
 
Vedtak:  
Styret ønsker at webinarene skal fortsette, og vil kjøpe hjelp til teknisk drift. Trine følger 
opp og sørger for at styret får søknad med redegjørelse for hva midlene skal brukes til. 
 
b) Støtte til markering av UNIPED 40 år 
UNIPED-tidsskriftet fyller 40 år i 2018. Styret har mottat en søknad om økonomisk 
støtte til utgivelse av et jubileumsnummer i papirutgave og et jubileumsseminar. 
Omsøkt støtte er kr 50.000. 
 
Vedtak: 
Styret støtter søknaden med basis i paragraf 3.9. Styret ber om at det skal komme fram i 
annonseringen at arrangementet skal komme hele nettverket til gode. Det må framgå i 
invitasjonen at nettverket støtter arrangementet. Styret håper at jubileumsnummeret 
også vil romme et bidrag som vies universitetspedagogikk som felt i et historisk 
perspektiv, der både Uniped, Kiop og uh-ped nettverket har spilt viktige roller. 
 
 
Neste styremøte: 
Neste styremøte blir et nettmøte torsdag 8. februar kl 13.00 – 15.00.  
 
Eilef J. Gard 
Referent 


