
 

 

P r o g r a m r å d e t  f o r  a r k e o l o g i  o g  k o n s e r v e r i n g 
M ø t e r e f e r a t  

Tid: Tirsdag 1. april 2014 kl. 12.15-14:00 

Sted: Seminarrom 1, Blindernveien 11 

 

Til stede: Per Ditlef Fredriksen (undervisningskoordinator arkeologi), Live M Forsetløkken 

(studentrepresentant arkeologi), Mimi Koppang (studiekonsulent), Julie Lund (lærerrepresentant 

arkeologi), John McNicol (programleder), Helena Neumann (programkonsulent, referent), Magne 

Rønningen (studieleder), Lena Stoveland (studentrepresentant konservering), Noëlle Streeton 

(undervisningskoordinator konservering),Vegard Vedhus (studentrepresentant arkeologi),  

 

a. Innkallingen ble godkjent. Sakslisten ble godkjent.  

b. Referat fra møtet 10.12.2013 ble godkjent  

 

 

Fagutvalgene har ordet 
 

FU konservering ønsker at avtalesidene for utveksling blir mer innholdsrike. 

Helena orienterer om at mye informasjons er fjernet fra HF i forbindelse med omlegging av disse 

sidene og at oppdateringsarbeidet er i gang. 

 

 

Orienteringssaker 
 

1.  Arkeologi:  
Oppdatering av arbeidet med forsterka MA og med utvida felttilbod for MA og BA 

Per Ditlef har vært i kontakt med KHM og Stavanger vedrørende feltkurs på BA. 

 

MA feltkurs utvides til 3 uker: mer GIS, en ekstra utgravingsleder, utstyrslån fra KHM (Magne 

lager utkast til avtale. 

 

En kvote av våre BAstudenter skal få plass som utgravingsassistenter i minimum 2 uker i 

perioden 1.6 – 15.8.2014. Søknadsfrist 4.4.2014 

Dette skal være en årlig avtale som omfatter opp til 10 studenter. Steinalder- og/eller 

naturvitenskapelig arkeologi. Studentene søker til KHM 

 

Forsterket MA  

Reduserer ARK4200 fra 20 til 10 sp for å få plass til to nye emner som starter opp høsten 2014: 

 

Unn P jobber med ARK4180, et  fritt og åpent praksisemne der studentenes interesser har vært 

premissleverandør. Erasmus skal tas i bruk. Rapport som eksamensform. 

 

Unn og John arbeider sammen om et formidlingsemne ARK4050. Studentene får praksisoppdrag. 

Mappe som eksamensform. 

 

Det skal opprettes et miljøarkeologiemne på BA og ARK4070 blir mer spesialisert som 

fordypning i arkeometri. 

 

Det arbeides med et nytt engelskspråklig emne om materiell kultur og konflikt. Verdensarv. 

 



 

 

2.  Konservering: tilsynssensor-rapport 2013  
Tilsynssensor er fornøyd med program, emner og karaktersetting. 

Noëlle ønsker å gjøre dette via Skype i fremtiden hvis sensorordningen skal fortsette i samme, 

smale format. 

Julie påpeker at fysisk møte er best med en sensor som foreslår alternative løsninger og dermed 

åpner for bredere diskusjon. 

Mimi minner om at vi selv definerer bestillingen. 

Per Ditlef foreslår å endre ordningen fra sensormøte til råd. En mer fleksibel form som passer det 

tverrfaglige konserveringsmiljøet og gir mulighet til å hente krefter fra nabofag. 

 

3.  Arkeologi: tilsynssensor-rapport 2013   

Per Ditlef er fornøyd med lærer-konsensus hva karaktersetting angår. 

 

Kort diskusjon om manglende oppmøte, tiltak: 

Ringerunde (små emner), obligatorisk oppmøte, tilrettelegging for kollokvering. 

Særlig Lisbeth S får studentskryt for god motivering. 

 

John informerer om at BAstudenter ligger i snitt på 50% progresjon blant de som gjennomfører. 

 

4.  Konservering: Undervisningsplan høst 2014  

Noëlle påpeker at det røyner på å mangle en stilling i fast stab. Særlig Douwtje jobber  

svært meget. 

 

5.  Arkeologi: Undervisningsplan høst 2014 

ARK4060 utgår i sin nåværende form, blir etter hvert integrert i praksisemnet. 

Per Ditlef har emneansvar for Exfac, de kommende gjennomføringsstipendiater  

Sigrid og Josephine skal ta undervisning. 

 

6.  IAKHs studiekvalitetsrapport for 2013 

John beretter om 35% frafall på BA HIS og at mentorordningen dessverre ikke fungerer  

etter intensjonen. 

 

FU arkeologi og FU konservering ønsker å samarbeide mer om arrangementer, fester,  

kjøkken og pauserom. 

 

 

Diskusjonssak 
 

1.  Kjønnsubalansen ved konservering 

 

Noëlle påpeker at rekruttering, frafall, kjønn og progresjon henger sammen. 

Et lite BAkull vil føre til et lite MAkull høsten 2014. 

Hvorfor bare studenter fra Oslo, når KUBE er et nasjonalt program? 

 

Strategi for endring:  

Send Tine eller Douwtje på tur sammen med nyutdannede mannlige studenter  

til videregående skoler. 

Integrere smakebitsforelesninger ved kunsthistorie, arkeologi, museologi, kjemi osv. 

Nettsidene må forbedres. 

KONS1000 som online-kurs? 

Julie foreslår å samarbeide med konservatorene ved Stavanger museum og ta kontakt med 

København-miljøet. 



 

 

Per Ditlef mener at HFs kulturarvprosjekt bør inkludere konservering, noe som ville bedre 

rekrutteringen i det lange løp.   


