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Til stede:  

Prorektor Ragnhild Hennum  

Helga Reiss, HF 

Aud Valborg Tønnessen, TF 

Hedda Ugletveit, NHM 

Ulrika Löfkvist, UV 

Ingjerd Hoëm, SV  

Tiril Willumsen, OD 

Svein Stølen, MN 

Øystein Gullvåg Holter, STK 

Lotta Snickare, MN 

Ingvild Leren Stensrud, Studentparlamentet  

Kristin Fossum Stene, Avdeling for fagstøtte 

Hege Elisabeth Løvbak, Likestillingsrådgiver 

Irene Sandlie, personaldirektør 

 

Forfall: Inga Bostad (JUR), Stina Mosling (KHM) og Kristin Margrete Heggen (MED) 

 

 

SAKSLISTE 

 

1. Godkjenning av referat fra møte 7. april 2017  

Referatet ble lagt ved innkallingen. Det har kun lagt inn en presisering under punktet om 

Camilla Hauglands innlegg. 

 

2. Om UiOs engasjement på Pride  

I forbindelse med UiOs deltagelse på Pride 2017 er det laget en nettside med oversikt over 

alle de relevante aktivitetene ved UiO i denne perioden. På nettsiden er det også samlet skeiv 

forskning og studier ved UiO, samt at det vil bli vist filmer laget av Facebookredaksjonen ved 

UiO om blant annet det å være skeiv ved UiO og hvorfor UiO skal delta på Pride 

 

I korte trekk: 

 Utstilling ved KHM Skeivt uteliv 

 Utstilling ved flere av bibliotekene 

 Faglig innlegg i Pride House på Eldorado Bokhandel den 28.juni  

Skeive perspektiver i høyere utdanning? ved Åse Røthing, HiOA og Elisabeth 

Engebretsen, UiO og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.  

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

 Felles UiO og HIOA parole i paraden den 1.juli Fryktløs kunnskap 

 Det vil bli flagget med regnbueflagg på 4 UiO-bygg i perioden 23.juni – 1.juli 

Det blir sendt ut brev til fakultetene med denne informasjonen.  

 

http://www.uio.no/pride
http://www.uio.no/pride


 

 

 

3. Mentorprogrammet 2017/18 

Påmeldingen for mentorprogrammet er lagt ut på nettsidene og fakultetene har fått brev om å 

si ifra til aktuelle postdoktorer og ikke minst melde inn mentorkandidater.  Frist: 28.juni 

 

Det er også sendt epost til alle kvinnelige postdoktorer i mer enn 50 %-stilling ved UiO. 

 

Det vil bli gjennomført intervjuer av de aktuelle mentor og mentee kandidatene i begynnelsen 

av september. Selve programmet har kick off den 12. oktober. For årets program vil det bli 

benyttet de samme konsulentene som de siste tre programmene.  

 

Hvis noen fra koordineringsgruppen ønsker å stille som mentor er det bare å kontakte Hege på 

epost.  

 

Se detaljert informasjon om programmet. 

 

4. Møteplan høsten 2017 

Påtroppende rektor Svein Stølen skal ta over som leder av koordineringsgruppen for 

likestilling fra høsten av. Ny møteplan vil bli sendt ut så snart som mulig.  

 

5. Status evaluering avhandlingsplan og ny handlingsplan 

Denne våren har vi i hovedsak tatt for oss punkt 3 i handlingsplanen, om kjønnsbalanse blant 

studentene. Rapporten Kjønnssegregering i høyere utdanning: Perspektiver, forskning og 

tiltak (2017), ble laget denne våren som ledd i dette arbeidet.  

 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe med stort sett administrative som skal evaluere og arbeide 

med ny handlingsplanen til høsten. Det skal også ned settes en ressursgruppe med forskere og 

aktuelle eksterne aktører. Hvis noen fra koordineringsgruppen ønsker å delta i dette arbeidet 

kan man sende en epost til Hege om dette så fort som mulig. 

 

6. Kif-komiteen om handlingsplan og erfaringer knyttet til å inkludere mangfold i 

arbeidet 

Kif-komiteen ble invitert til møte for å gi innspill til arbeidet med å lage ny handlingsplan og 

dele av deres erfaringer med utvidelsen av deres mandat til også å omfatte mangfold i 

forskning. Komiteen la fram en presentasjon som sendes gruppen sammen med referatet.  

 

Kif-komiteen inviteres til å delta i ressursgruppen for arbeidet med ny handlingsplan.  
 

7. Orienteringssaker 

o Aktuelle seminarer 
Kjønnsforskning NÅ avholdes den 8-9.juni her ved UiO – se programmet. 

 

8. Eventuelt 

Det ble ikke meldt inn noen eventuelt saker.  

 

 

http://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/likestillingstiltak/mentorprogram/index.html
https://www.berg-hansen.no/eventportal/?E=2676&A=67585&Att=0&WebNo=1&Sec=kzplfppmWhXulPxi#pageid5

