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Koordinering av støtteressurser for utdanning - plan for arbeidet 

Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret: 
• SAB-oppfølgingen er diskutert i styret ved flere anledninger i 2015 og 2016.  
• Styremøtet 20-21. juni  

o D-SAK 1 Koordinering av støtteressurser for utdanning
o V-SAK 5 Årsplan 2017-2019 og fordeling 2017 hvor det ble satt av midler til en faglig

leder for en slik enhet
o Styret fattet vedtak om å se på mulighetene for å opprette et akademi for fremragende

utdanning som foreslått av SAB-arbeidsgruppe 1
• Styretseminar 13.-14. september. Styret uttrykker utålmodighet rundt etableringen av en

sentral enhet som skal koordinere og bistå de vitenskapelige ansatte med å utvikle
undervisningen

Universitetsdirektøren har startet forarbeidet med å etablere en enhet (arbeidstittel: Senter for 
læring og utdanning) som kan tilby koordinerte støtteressurser til utdanning. Det er utarbeidet en 
plan for hvordan og i hvilke faser etableringen skal gjennomføres. Det er avgjørende å få til en 
involverende prosess med ledere og ansatte i enheter som berøres av dette arbeidet. Prinsippene 
som er anført av SAB-gruppen og universitetsstyret når det gjelder behovet for faglig ledelse, tett 
kobling mellom faglig, administrativ og teknisk kompetanse vil være førende for arbeidet med 
etableringen. Målet er å etablere en ny felles enhet som skal være operativ fra mai 2017.  

Det skal rekrutteres en faglig leder for enheten (jf vedtak i sak om fordeling 2017). Dekan, 
professor Berit Karseth går inn som midlertidig leder fra 1.1. 2017. Hennes dekanperiode utgår ved 
nyttår. 
Universitetsdirektøren vil be den faglige lederen følge opp styrets vedtak om å vurdere mulighetene 
for å opprette et akademi for fremragende utdanning og se dette i sammenheng med 
organiseringen av Senter for læring og utdanning.  

FORSLAG TIL VEDTAK: 
Universitetsstyret slutter seg til vedlagte fremdriftsplan. 

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør  Hanna Ekeli 

avdelingsdirektør 
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Vedlegg:  
- Fremleggsnotat med vedlegg 
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Universitetet i Oslo 

Side 1 

FRA 
UNIVERSITETSDIREKTØREN 

FREMLEGGSNOTAT 
Møtesaksnr.: V-sak 7 
Møtedato: 18. oktober 2016
Notatdato: 29. september 2016
Arkivsaksnr.: 2013/15285 
Saksbehandler: A. M. Gibbons, 

Avdeling for fagstøtte 

TIL 
UNIVERSITETSSTYRET 

Koordinering av støtteressurser for utdanning - plan for arbeidet

Universitetsdirektøren har startet forarbeidet med å etablere en enhet (arbeidstittel: Senter for 
læring og utdanning) som kan tilby koordinert støtte til undervisning. Det er utarbeidet en plan for 
hvordan og i hvilke faser etableringen skal gjennomføres. Det er avgjørende å få til en involverende 
prosess med ledere og ansatte i enheter som berøres av dette arbeidet.  

Tidsplan for arbeidet 

Høsten 2016 vil Universitetsdirektøren foreta en endelig avklaring av hvilke ressurser og 
kompetanser som skal inkluderes i en felles støtteenhet og en hensiktsmessig organisering av en 
slik enhet.  

Hovedaktivitetene er som følger: 

Når Hva 
Okt-Des 2016 Beskrive serviceprofil for støtteenheten: 

- Utarbeide organisasjonsbeskrivelse 
- Utarbeide bemanningsplan 

Okt 2016…….. Rekruttering av faglig leder 
Nov 2016-Jan 2017 Avklare organisering av enheten: 

- Utarbeide organisasjonskart og -plassering 
Februar 2017 Styret vedtar profil og organisering av en ny felles enhet 
Februar 2017-Mai 2017 Gjennomføre omstillingsprosess 
Mai 2017 Etablering av ny felles enhet (Senter for læring og utdanning) 

Etableringen av ny enhet og omstillingsprosess for berørte ansatte vil bli gjennomført i henhold til 
UiOs veiledning til personalforvaltning under omstillingsprosesser.  

Formål  
Formålet med å etablere en felles enhet er å kunne gi undervisere og fagmiljøer en helhetlig og godt 
koordinert støttetjeneste for undervisning. Universitetsstyret har gitt uttrykk for at en slik felles 
enhet bør være en kompetanse- og serviceenhet der undervisere kan få hjelpe til «alt» som angår 
undervisning og utdanningsutvikling. I sitt arbeid med å beskrive behovet for å bedre 
koordineringen av eksisterende støtteressurser har SAB-gruppen for utdanningskvalitet fremhevet 
behovet for en enhet med tydelig profil som kompetanse- og serviceenhet som tilbyr faglig, 
administrativ og teknisk kompetanse samlet.  

V-sak 7 side 3 av 9



 

Side 2 
 

Jf styrevedtak i sak om fordeling 2017 skal det rekrutteres en faglig leder for enheten. 
Universitetsdirektøren vil be den faglige lederen følge opp styrets vedtak om å vurdere mulighetene 
for å opprette et akademi for fremragende utdanning og se dette i sammenheng med 
organiseringen av en senter for læring og utdanning.  
 
 
 
Vedlegg: 

- Eksisterende  støtteressurser for utdanning ved UiO -  en oversikt over enheter/grupper 
som vektlegger pedagogikk, læring og teknologi 

- Overordnet tidsplan for etablering av Senter for læring og utdanning (arbeidstittel) 
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Vedlegg1: Eksisterende støtteressurser for utdanning ved Universitet i Oslo  
 
Oversikten viser miljøer (enheter/grupper) som vektlegger pedagogikk, læring og teknologi  som det er naturlig å vurdere i forbindelse med opprettelse av 
Senter for læring og utdanning. Dette er til dels store sammensatte miljøer hvor ikke nødvendigvis alle deler av miljøene bør flyttes. 

Informasjon hentet fra eksisterende skriftlige kilder (se under) 

Navn på enhet Org. tilhørighet Beskrivelse av kompetanse Antall personer Kommentar 
Seksjon for digitale medier 
i læring (DML): 

USIT IT-pedagogikk, læringsteknologi. 
 
Formål: Seksjon for digitale medier i læring skal fremme 
studiekvalitet, læringsmiljø og studentenes læring ved 
hjelp av IT og digitale medier, verktøy, innhold og 
infrastruktur. Vi skal bidra til fleksible studietilbud, til 
delingskultur og til digital kompetanse. Seksjonen skal 
også bidra til UiOs strategiske tenkning om, og planer 
for, utnyttelse av IT i utdanningen. 
 
Oppgaver: DML-gruppen tilbyr IT-støtte til utdanning 
ved UiO. Målsetningen er å legge til rette for god og 
fleksibel undervisning ved at underviserne har et godt 
utvalg av verktøy for å formidle faget sitt, aktivisere 
studentene og bringe dem inn i en faglig praksis. 
For å oppnå dette utvikler vi tjenester som LMS, 
multimediaproduksjon, wiki og blogg. Vi gir 
brukerstøtte, holder kurs og tilbyr rådgiving.  

Kompetanse: Gruppens ansatte har blant annet 
kompetanse innenfor fagfeltene pedagogikk, 
informatikk og medievitenskap. 

8 personer  
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Faglig enhet for 
universitetspedagogikk 
(FUP): 

UV/Institutt for 
pedagogikk 
(IPED) 

Universitetspedagogikk: 
 
Formål: Faglig enhet for universitetspedagogikk (FUP) 
bidrar til bedre undervisningskvalitet ved hele UiO.   
 
Oppgaver: FUP har kurstilbud som gir pedagogisk 
basiskompetanse og kompetanse utover dette, og 
støtter også utviklingsprosjekter ved fakulteter og 
enheter gjennom konsultasjonsarbeid og rådgivning 
(inkluderer utvikling av studieplaner, undervisning, 
læringsmiljø og vurdering av disse).  
FUP kontrollerer ikke at kvalitetssystemer blir 
overholdt, men kan gi råd til miljøer som ønsker det om 
hvordan bruke slikt i utviklende øyemed. 
 
Kompetanse: Pedagogikk, Høyere utdanning, 
Profesjonelt ansvar, Profesjonsutdanning, 
Utdanningspolitikk, Danning, Komparative og 
internasjonale utdanningsstudier, Organisering og 
styring av utdanningsinstitusjoner, Høyere 
Utdanningsreformer, Utdanningsledelse,  Rådgivning og 
innovasjon, IKT og læring, Universitetspedagogikk, 
Kommunikasjon, Læringsutbytte, Leseforståelse og 
tekstbasert læring, Vitenskaps- og kunnskapssosiologi,  
Kvalitetssikring og vurdering, Aktivitetsteori, 
interaksjonsanalyse, Læring, Undervisning, Etikk, 
Veiledning, Sosiokulturell teori, Skrivepedagogikk, 
Lærerutdanning, 

13 personer 
- 5 professor 
- 2 førsteamanuenser 
- 3 universitetslektor 
- 1 rådgiver 
- 2 admin ansatte 

Vitenskapelig ansatte 
med 
undervisningsplikten 
sin tilknyttet FUP 
utfører oppgaver som 
bistår fagmiljøer og 
enkeltpersoner med å 
utvikle kvaliteten i sin 
undervisning. 
Forskningsdelen av 
stillingene er en del 
av UVs 
forskergrupper ExCid, 
TextDim og HumStud 
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http://www.uv.uio.no/forskning/grupper/ExCID/index.html
http://www.uv.uio.no/forskning/grupper/textdim/index.html
http://www.uv.uio.no/forskning/grupper/humstud/index.html


Seksjon for forsknings- og 
formidlingsstøtte (FFS) 

UV Design og medieproduksjon 
Seksjonen har solid kompetanse og erfaring innen 
forskningsdrevet utvikling og design, samt produksjon 
av audiovisuelt materiale for TV, web og andre formål. 

EngageLab: Bidrar til forskningsdrevet innovasjon 
gjennom design, utvikling og rådgivning.   
Kompetanse: IKT og læring, design, kommunikasjon, 
museumsformidling og helseinformatikk, programvare- 
og hardwareutvikling, multimediale læremidler, 
universell utforming, videoproduksjon, Mobile medier, 
Sammensatte tekster, Web og brukergrensesnitt, 
server- og systemvedlikehold.  
 
UniMedia: UniMedia produserer audiovisuelt materiale 
for TV, web og andre formål. Formidler forskning og 
utvikling av læringsressurser og utvikler 
kommunikasjonsformater i samarbeid med EngageLab. 
Er koordinator for NRK Kunnskapskanalen.  
Kompetanse: Prosjektledelse, forskningsformidling og 
læringsomgivelser, regi og produksjon, redigering og 
foto, manusarbeid, teknisk support.  
 
 

EngageLAB: 6 personer 
- 4 senior-

/overingeniør 
- 1 seniorrådgiver 
- 1 faglig ansvarlig 
 
Unimedia: 6 personer 
- 1 seksjonssjef 
- 4 produsenter (1 

også regissør) 
- 1 teknisk ansvarlig 

Inngår i pågående 
prosess ved UV 
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http://www.uv.uio.no/om/organisasjon/adm/ffs/engagelab/
http://www.uv.uio.no/om/organisasjon/adm/ffs/unimedia


Universitetsbiblioteket: 
Digitale tjenester 
(UBDIGIT) og Gruppe for 
forsknings- og 
undervisningsstøtte 

Universitetsbibli
oteket (UB) 

Læringsressurser og informasjonskompetanse 
Kompetanse: Kompetanse knyttet til forvaltning og 
bruk av digitale læringsressurser, digitale publikasjoner 
akademisk skriving.  

Ikke hele 
stillingsressurser 
knyttet til områdene 
for et Senter for læring 
og utdanning, men 
deler av de ansattes 
oppgaver kan det være 
relevant å koordinere 
mot en ny enhet. 
 
UBDIGIT: 15 personer: 
- 1 underdirektør  
- 2 

hovedbibliotekarer 
- 9 rådgivere 
- 3 senioringeniør 
 
Gruppe for forsknings- 
og 
undervisningsstøtte: 
men ansatte jobber 
integrert med 
oppgaver knyttet til 
den beskrevne 
kompetansen og andre 
universitetsbiblioteks-
oppgaver.  

Kompetansen 
beskrevet her er kun 
en del av det enhetene 
driver med.   
UBDIGIT har f.eks 
hovedvekten av 
oppgavene sine innen 
systemeierskap og 
drift/utvikling av ulike 
biblioteksystemer/ 
databaser + nettsider 
og 
kommunikasjonsarbeid 

 

Kilder: 

- Seksjon for digitale medier i læring (DML): https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/uav/dml/ 
- Seksjon for forsknings- og formidlingsstøtte: http://www.uv.uio.no/om/organisasjon/adm/ffs/  
- Faglig enhet for universitetspedagogikk (FUP): http://www.uv.uio.no/iped/om/fup/  
- Universitetsbibliotekets nettsider: http://www.ub.uio.no/om/organisasjon/index.html  
- Rapporten «Strategisk utvikling av UiOs utdanningskvalitet: Organisering av utviklings- og støttefunksjoner. Forslag fra arbeidsgruppe ledet av professor Knut Mørken 
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Beskrive service- 
profil for støtteenheten 
 

Okt 2016 2017 

Avklare organisering av 
enheten 
 
   

Vedlegg 2: Etablering av Senter for lærings- og utdanningskvalitet- 
Overordnet tidsplan 

Rekruttering av faglig 
leder 
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