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Forfall: Svein Stølen (MN), Lotta Snickare (MN), Mona Bratlie (MN), Kristin Margrete Heggen 

(MED) og Inga Bostad (JUR). 

 

SAKSLISTE 

 

1. Godkjenning av referat fra møte 8. februar  

Referatet (pdf) ble sendt sammen med innkallingen til møte og ble godkjent med en endring i 

henhold til tilbakemeldingene i møte. 

 

2. Evaluering av opprykkseminaret den 28. mars 

Årets opprykkseminar hadde 22 påmeldte i tillegg til fakultetsrepresentantene. Programmet var 

bygget opp på samme måte som året før med en innledende del om likestillingsarbeidet ved UiO 

og andre aktuelle tiltak for kvinnelige førsteamanuensiser og ikke minst regelverket knyttet til 

kompetanseopprykk. Det var lagt opp til diskusjon med fakultetsrepresentantene om regelverket 

og eventuelle lokale tilpasninger, samt diskusjon med tre erfarne professorer om 

bedømmelsesarbeid. 

Seminaret ble avsluttet ved at to professorer som har fått opprykk fortalte om sin vei til professor 

og ga gode karrieretips til deltagerne.  

 
Det ble sendt ut et evalueringsskjema i etterkant av seminaret. Dessverre har det kommet inn får 

besvarelser, men av disse er alle enten fornøyd eller svært fornøyd med seminaret.  

 

Vi som organiserer seminaret lærer også mye igjennom diskusjon omkring regelverket, særlig 

knyttet til hvordan man gjør det i praksis. Det er særlig et spørsmål omkring dette med utlysning 

av professorstilling og hva som regnes som fagområde som vi skal se litt videre på. 

 

3. Studievalg rapport 

Rapporten Kjønnssegregering i høyere utdanning: Perspektiver, forskning og tiltak 

av Victoria de Leon Born og Kristinn Hegna, institutt for pedagogikk skal etter planen ferdigstilles 

etter påske. Rapporten skal trykkes og koordineringsgruppen vil få tildelt et eksemplar på neste 

møte. Det vil også bli lenket opp til rapporten på nettsidene og rapporten videreformidles bredt. 

 

Seminaret vi hadde tenkte å lage i forbindelse med denne studien vil bli flyttet til høsten og det er 

ønskelig å nå ut nasjonalt. 

 

http://www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/los-enhetene/koordineringsgruppe-likestilling/moter/2017/2017-01/2017-02-08-referat.pdf


 

 

 

 

4. Evaluering av handlingsplan – mål 3 om studentene 

Elisabeth Josefine Lackner holdt en 15 min presentasjon om hvordan Avdeling for fagstøtte jobber 

med studentrekruttering jfr. handlingsplanens hovedmål 3 om kjønnsbalanse i 

studieprogrammene. Hun tok også utgangspunkt i tre av fagområdene ved UiO som har jobbet 

mest med dette. Hva har de gjort av tiltak, og hvordan har det gått? Lackner tok utgangspunkt i 

statistikk, og mulige forklaringer basert på teori og praksis. Hun viste til rapporten om studievalg, 

sak 3, ved forklaring av ulike tiltak benyttet i arbeidet. Lackner understreket at dette arbeidet er et 

langsiktigarbeid og at et nasjonalt trykk som ved MN-fagene har gitt best effekt.  

 

Camilla Haugland også fra Avdeling for fagstøtte ga en presentasjon om mulighetsrommet for 

alternative opptaksmuligheter innenfor regelverket og den nasjonale ordningen som vi har i dag. 

Kvalitetsmeldingen åpner opp for at institusjonene i større grad skal kunne fastsette egne 

opptakskrav i tillegg til de nasjonale, men at det fortsatt skal være et felles nasjonalt opptak til 

grunnutdanninger. Opptak til grunnstudier er organisert i en nasjonal opptaksmodell (samordna 

opptak), mens opptak til master gjøres av institusjonene selv.  Når det er snakk om alternative 

opptaksmuligheter som for eksempel bruk av intervju er det i hovedsak personlig egnethet som er 

det viktigste aspektet man vektlegger. En slik opptaksmåte er svært ressurskrevende både for 

fakultetene selv, men også sentralt. Det er fortsatt mye som er uavklart og flere faktorer ved dette 

må ses nærmere på. En eventuell endring i regelverket må behandles av Kunnskapsdepartementet. 

 

5. Pride 2017 

UiO og HiOA skal samarbeide om flere aktiviteter i forbindelse med Pride 2017.  

 

Følgende aktiviteter er planlagt: 

 

 KHM åpner utstilling Skeivt uteliv den 22.juni.  

 

 Skeive perspektiver i høyere utdanning?  

Et faglig innlegg i programmet på Pride House den 28.juni ved Åse Røthing, HiOA og Elisabeth 

Engebretsen, UiO og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.  

 

 En UiO- stand i Pride Park (28.juni - 1.juli) 

Denne aktiviteten ønsket ikke HIOA å være med på, derfor er dette en ren UiO-stand. Det vil være 

et særlig fokus studentene, men det er også en viktig arena for å vise fram at UiO er en åpen og 

inkluderende arbeidsplass. 

 

 Felles UiO og HIOA parole i paraden den 1.juli 

 

 

6. Orientering: 

o Antall søkere til kvalifiseringsstipend og coachinggrupper 

Det kom inn i alt 33 søknader til kvalifiseringsstipend og 15 søkte om plass i en 

coachinggruppe.  

 

Tildelingen av stipend og coachinggrupper vil bli foretatt etter påske.  

 

o Arrangementer:  

 Nettverkskonferansen 27-28.april (berg-hansen.no)  

https://www.facebook.com/events/452528428204588/
file://///kant/los-af-u1/suzannes/pc/Desktop/%09https:/www.berg-hansen.no/eventportal/%3fE=2518&A=64640&Att=0&WebNo=1&Sec=kjfjWLRliajbkdjk


 

 

UIO har bidratt i arbeidet med programmet. Ragnhild skal holde et innlegg 

med tittelen: Refleksjoner rundt det utvidede likestillingsbegrepet. Den nye 

studien fra JUSS av Trine Rogg Korsvik skal presenteres under tittelen: Juss 

og kjønn i endring. Rekruttering, karriereutvikling og undervisning. 

 

 Akademisk kjønnskultur i endring? ved STK den 3. mai  

 

 Fra baktropp til fortropp – seminar om et av vår tids største 

likestillingseksperimenter ved STK 10. mai 

 

 Kjønnsforskning NÅ 2017 arrangeres ved STK 8.-9. juni 

Program kommer. 

 

 STEM Gender Equality Congress 8. juni, Berlin  

 

 

7. Eventuelt  

Det kom inn to eventuelt-saker. 

 

HF har gått aktivt ut til instituttene med mulighet for å søke om likestillingsmidler, og de 

har allerede fått inn mange søknader. Det kan se ut til at flere søknadene er tiltak på  

mangfold som lærerbok med punktskrift og studenttiltak.  
  

SV informerte om at det vil fra og med neste møte vil det være prodekan Ingjerd Hoëm 

som møter fra SV. 

file://///kant/los-af-u1/suzannes/pc/Desktop/%09http:/www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2017/akademisk-kjonnskultur.html
http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2017/fra-baktropp-til-fortropp-.html
https://stemgenderequality.com/about/agenda/

