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Årsenheten, bachelorprogrammet og masterprogrammet i 
sosiologi

1. Evalueringsmateriale fra siste år

Det ble gjennomført programevaluering for både årsenheten, bachelor- og 
masterprogrammet for studieåret 2016/2017. Evalueringene ble presentert og diskutert i 
programrådet. Dessverre har svarprosenten vært lav, og ekstra innsats må nedlegges i 2018 
for å øke denne. 

Hovedinntrykket er at studentene er tilfredse med programmene og føler seg godt tatt imot 
ved studiestart. Noen av de kritiske punktene som ble tatt opp (innføringsemnet for 
omfattende, lite varierte eksamensformer på MA) er allerede imøtekommet gjennom arbeid 
med faglig revisjon av emnene og nye vurderingsformer på masterprogrammet.  

De emneansvarlige midtveis- eller sluttevaluerer sine emner hvert semester, og jobber i 
dialog med undervisningsleder med å forbedre emnene basert på disse evalueringene. Særlig 
vekt ble i 2017 lagt på evaluering av SOS1000, både gjennom fokusgrupper med studentene 
gjennom semesteret og en større emneevaluering etter eksamen.  

2. Programmets oppfølging av Studiebarometeret

Studiebarometeret legges årlig fram for programrådet til diskusjon. Som i tidligere år merket 
vi oss at sosiologistudentene i hovedsak er godt fornøyd med det faglige opplegget i 
programmene, men i mindre grad uttrykker tilfredshet med jobbmuligheter, samarbeid med 
arbeidslivet og tilegnelse av yrkes- og fagspesifikke ferdigheter. Det er et slående paradoks at 
studentene i høy grad mener at studieprogrammene i sosiologi gir kompetanse som er viktig 
i arbeidslivet, men likevel uttrykker usikkerhet med tanke på egne jobbmuligheter etter 
studiet.  

Vi vektlegger derfor informasjon og bevisstgjøring om verdien av sosiologisk kompetanse i 
arbeidslivet i arrangementer og undervisning. Et konkret tiltak er at vi har lagt inn en 
forelesning om sosiologer i arbeidslivet som en del av innføringsemnet i sosiologi (SOS1000) 
der alumni deltar og forteller om hvordan de anvender sosiologi i praksis. Vi følger også opp 
eksisterende tiltak som mentorordning og karriereintervjuer. Metodeundervisningen, som er 
svært arbeidslivsrelevante emner, er også under revidering. Her styrker vi vektleggingen av 
metode som praktiske ferdigheter og arbeidslivsrelevant kompetanse for fremtidens 
kunnskapsarbeidere. Dette skjer både gjennom nye vurderingsformer og mer aktive 
undervisningsformer.  

3. Gjennomføring av programmet

a. Gjennomføring (oppnådde grader)

I 2017 oppnådde 44 studenter en bachelorgrad i sosiologi og 30 oppnådde en mastergrad i 
sosiologi.  

b. Studiepoengproduksjon per student 2017.



17 

I 2017 var studiepoengproduksjon per student på bachelorprogrammet 43,5 og for 
årsenheten 35,8 studiepoeng. For masterprogrammet var studiepoengproduksjonen per 
student 34. Sammenlignet med 2016 har det vært en øking i studiepoengproduksjon per 
student på bachelorprogrammet, mens vi ser et fall for årsenheten og masterprogrammet. 

c. Internasjonalisering

Antall utreisende fra sosiologi bachelor, høst 2017: 9 studenter 
Studentene reiste blant annet til UC Berkeley  og universiteter i Hong Kong, Hamburg, 
Frankrike, Australia, Nederland, Cape Town og København.  

d. Rekruttering

Det var fra 2015 til 2016 en økt søkning til både bachelorprogrammet og årsenheten, særlig 
blant førstevalgsalgsøkere. I 2017 var det noe nedgang i antall søknader til årsenheten, mens 
tallet for bachelorprogrammet holdt seg stabilt. På masterprogrammet var det økt søkning 
sammenlignet med 2016 (16,09%). 

2017 Ramme Søknader Endring Første-
valgsøker

Endring Førstvalgsøker 
per 
studieplass 

Poenggrense første- 
og 
annengangsvitnemål

Årsenhet 40 1522 -17% 147 -15% 3,68 47,9 og 56,4 
Bachelor 101 1983 0% 197 -4% 1,95 44,8 og 49,4 
Master 50 202 16,09% 112 17,89% 2 2,8 

e. Opplevelse av frafall og beskrivelse av tiltak

Vi har over tid vært opptatt av å følge utviklingen i frafallet både gjennom analyser av data 
fra FS og egne undersøkelser. Vi ønsker å redusere frafallet, særlig på BA-programmet, og 
befinner oss i en prosess der vi diskuterer og iverksetter en rekke tiltak.  

For å redusere frafallet må vi jobbe med å bedre rekrutteringen, skape tilhørighet til 
studieprogrammet og trygghet på egen kompetanse og muligheter i arbeidslivet.  

Tidligere undersøkelser viser at det er en negativ sammenheng mellom karakternivå og 
sannsynligheten for frafall. Ved å øke inntakskvaliteten vil vi sannsynligvis også redusere 
frafallet. Arbeidet med rekruttering og tiltak mot frafall må derfor ses i sammenheng. 
Søkningen til BA-programmet viser en positiv tendens over tid, med flere førstevalgsøkere og 
høyere karakterkrav for inntak. DBH-tall for 2017 viser også at BA-studenter i sosiologi 
ligger relativt godt an med tanke på studiepoeng per student når vi sammenlikner med andre 
BA-programmer ved fakultetet.  

Undersøkelser viser også at mange av dem som slutter på sosiologi synes det er vanskelig å 
vite hva slags jobb de kan få, og mange har også begynt på programmet uten å ha til hensikt 
å fullføre (de tar fag som ledd i andre planer osv.). Det er få som oppgir misnøye med 
kvaliteten i utdanningsprogrammet som grunn for å slutte. Det er relativt kostnadsfritt å 
slutte på sosiologiprogrammet i den forstand at sosiologiske emner lett lar seg innpasse i 
mange andre studieprogrammer. Vår utfordring er derfor å skape mer begeistring og 
tilhørighet til sosiologiprogrammet slik at kostanden ved å fravelge det blir høyere. Samtidig 
må vi skape større trygghet for at studentene får anvendelig kompetanse, slik at risikoen ved 
å ta en grad i sosiologi oppleves som mindre enn det mange synes å føle i dag.  
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Tiltak: 

Rekruttering.  

 Dedikerte ressurser i administrasjonen. Det har blitt satt av en 20% stilling i
administrasjonen for å jobbe med rekruttering og frafall, samt at
kommunikasjonsansvarlig også spiller en vesentlig rolle inn i rekrutteringsarbeidet.
Det er også utviklet eget årshjul for rekruttering.

 Sosiale medier og internett. Rekrutterings- og kommunikasjonsansvarlig har i
samarbeid med fakultetet arbeidet med å utvikle en Facebook-strategi. Dessverre har
noe av dette arbeidet blitt forsinket i påvente av en helhetlig Facebook-strategi fra
fakultetet. Vi har også arbeidet med å påvirke informasjonen som gis på
utdanning.no.

 Kompetanseheving i SV-info. UiOs søkerundersøkelse viser at veiledningen unge får i
førstelinjen er svært viktig for deres valg av utdanning. Vi har utviklet «salgspunkter»
til bruk for SV-info og arrangert møte med våre skolebesøkere.

Tilhørighet 
 Gode oppstartsarrangementer. Vi viderefører hytteturer og populære arrangementer i

fadderuka. Intervjuer med studenter indikerer at de opplever seg som SV-studenter
og har liten bevissthet om at de studerer ved ISS. Ved oppstartsarrangementer
vektlegger vi bevisstgjøring på at de er del av både et institutt og et studieprogram.

 Innføring og videreføring av BA- og MA-seremonier. Tiltak for å øke tilhørighet og
skape stolthet.

 I 2017 igangsatte vi en prosess i programrådet der vi arbeider med å omstrukturere
BA-programmet på en måte som bedre ivaretar studentenes faglige og sosiale
tilhørighet til programmet. I dag anbefaler vi studentene å ta hele 40-gruppen i 2.
studieår, mens 5. semester er avsatt til frie emner/utveksling. Det fører i praksis til at
studentene i liten grad tar fellesemner i sosiologi etter 1. studieår. For mange faller
fra i denne perioden der de i praksis har liten kontakt med instituttet. Vi ønsker
derfor å legge flere sosiologiemner i 2. året for dermed å kunne jobbe mer effektivt
med å bygge miljø og holde på 2.årsstudentene.

Trygghet  
 Arbeidslivsarrangementer. Dette har vi i flere år arrangert sammen med

studentforeningene. Nytt er at vi også trekker denne typen møter inn i
undervisningen ved å inkludere alumni og Karrieresenteret i
forelesningsprogrammet. På SOS1000 har vi innført en egen forelesning om
sosiologer i arbeid. På SVMET1010 inviterer vi tidligere masterstudenter til å fortelle
om oppgavene sine og om hvordan de anvender det de lærte videre.

 Videreføring av mentorprogrammet på MA-programmet der alumni fungerer som
mentorer.

 Styrket og mer praktisk orientert metodeundervisning. (se pkt 4)
 Sterkere aktualitetsorientering i undervisningen på innføringsemnet. Det er utviklet

nye seminaropplegg med mer vekt på kortere skriveoppgaver og anvendelse av
pensumstoff i møtet med aktuelle saker i nyhetsbildet o.l.
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4. Andre pågående forbedringstiltak

Bachelorprogrammet: 

 Revisjon av innføringsemne SOS1000/1001. Pensum er revidert for å gjøre emnet
mindre fragmentert. Arbeidslivsforelesning er innført. Et helt nytt og mer studentaktivt
seminaropplegg er utviklet.

 Nytt emne etablert SOS2900 - Algoritmer, store data og samfunnsendring.
Emnet gir en innføring i sentrale temaer knyttet til samfunnsendringer som følge av
utvikling av digital teknologi. Samtidig gis mer praktisk kompetanse i form av innføring i
vanlige teknikker i maskinlæring ved bruk av statistikkpakken R.

 Pågående arbeid om revisjon av studieløpet (se pkt 3e).
 Arrangert felles samling for alle seminarlederne med erfaringsutveksling på tvers av

emner.

Masterprogrammet: 

 Revisjon av obligatorisk teoriemne SOS4001. Emnet har hatt mange temaer og
forelesere inne og har blitt opplevd som for fragmentert. Nå er emneansvaret delt
mellom to undervisere, som til gjengjeld tar all undervisningen selv. Dermed kan de også
bruke de faglige forskjellene seg imellom til å illustrere viktige debatter innenfor faget.

 Revisjon av vurderingsformer. Skoleeksamen er kuttet på begge de obligatoriske
metodeemnene og redusert i omfang på de valgfrie spesialiseringsemnene. Økt vekt på
selvstendig arbeid i form av emneoppgaver/semesteroppgaver.

 Nye undervisningsformer på metodekursene. Nye seminaropplegg der
studentene i større grad arbeider med praktiske øvelser knyttet til gangen i
forskningsprosessen.

 Nytt emne etablert SOS4510 Cultural and Political Participation. Emnet gir
studentene et lenge etterspurt tilbud i kultursosiologi, samtidig som det knyttes an til
prioriterte forskningsfelt.

Samtidig som vi arbeider med disse forbedringstiltakene befinner ISS seg i en krevende 
situasjon der stabens timeoverskudd må bygges ned, og der en strammere økonomisk 
situasjon tilsier at vi må begrense bruken av eksterne krefter i undervisningen. Vi har derfor 
iverksatt en intern dimensjoneringsprosess med sikte på å redusere timeforbruket. Målet er 
at dette ikke skal gå ut over studiekvaliteten.  

5. Status for enhetens årsplantiltak relatert til studiekvalitet/utdanning

Tiltak 5: Styrke rekruttering til studieprogrammene. 

Gjennomført (se for øvrig pkt 3):  
 Deltok i fakultetets Åpen dag arrangement og Faglig pedagogisk dag.
 Skolebesøksordningen er videreført. Sosiologi har to skolebesøkere som er svært

engasjerte og som stadig jobber med å utvikle modellene de bruker.
 Informasjonsmøte for potensielle søkere til MA-programmet.
 Rekrutteringsinnsats i sosiale medier

Tiltak 6: Arbeide for bedre gjennomstrømning og hindre frafall (se for øvrig pkt 3):  
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Gjennomført:  
 ISS har nedlagt mye arbeid i å gjøre fadderuka til et godt og inkluderende

arrangement med både faglige og sosiale tiltak, og dette har vi fulgt opp også i 2017.
En egen fadderkoordinator ble tilsatt som har samarbeidet nært med
studiekonsulentene og studentforeningene. Ved studiestart 2017 inviterte vi nye
studenter til miniforelesninger på tvers av ISS’ ulike programmer og påfølgende
grilling utenfor Harriet Holters hus med både ansatte og studenter. Dette ble veldig
positivt mottatt av studentene. På MA-programmet arrangeres velkomstmøte og i
etterkant stiller erfarne MA-studenter opp med omvisning på campus og sosialt
arrangement.

 Hytteturer og studietur har blitt gjennomført både for BA- og MA-studenter.
 På MA er ordningen med faglig kontaktperson for nye studenter videreført.
 Pågående arbeid med kvaliteten i utdanningsprogrammene for å styrke

læringsutbytte og motivasjon til å fullføre programmet.

Tiltak 7: Styrke studentenes læringsutbytte.  

Gjennomført: 
 Økt bruk av nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer. Nærmere

redegjort for tidligere i rapporten.
 Ansatte som har ønsket å utvikle nye lærings- og vurderingsformer har blitt

oppmuntret til dette. Flere har søkt og fått innvilget særskilte midler fra fakultetet til
dette arbeidet. Erfaringer deles med resten av staben gjennom
undervisningsseminarer og mandagslunsjer.

 Nesten alle emner anvender digital eksamen.

Tiltak 8: Styrke utdanningenes arbeidslivskoblinger  

Gjennomført: 
 Mentorordningen: et karriereveiledningstilbud til både første- og andreårstudenter

på masterprogrammet i sosiologi. Deltakerne får tildelt sin egen mentor, som de
møter 2-3 ganger i tillegg til 2 fellessamlinger. Mentorene er sosiologer med
engasjement for faget som innehar ulike spennende jobber som sosiologer utenfor
akademia.

 Arbeidslivsforelesning på innføringsemne.
 Felles arbeidslivsarrangement for ISS hvor sosiologer deltok og fortalte om sine

yrker.

Tiltak 9: Styrke internasjonalisering av studieprogrammene. 

Gjennomført:  
 Videreføring av engelskspråklige emner der hjemlige studenter deltar sammen med

utvekslingsstudenter.
 9 BA studenter reiste på utveksling.



Vedlegg 1 årlig programgjennomgang ISS 2017

Utreisende ISS 2017

SGO BA

ERASMUS N HØST 2017 AKTIV Háskóli Islands

BILATERAL N HØST 2017 AKTIV The New School

ERASMUS N HØST 2017 AKTIV Humboldt‐Universität zu Berlin

ERASMUS N HØST 2017 AKTIV Universitat de València

ERASMUS N HØST 2017 AKTIV Universiteit Utrecht

BILATERAL N HØST 2017 AKTIV University of Illinois at Urbana‐Champaign

BILATERAL N VÅR 2017 AKTIV Akita International University

ERASMUS N HØST 2017 AKTIV Universität Wien

SGO/HGO MA

0

SOS MA

0

SOS BA

UIOAT N HØST 2017 AKTIV The University of Hong Kong

ERASMUS N HØST 2017 TRUKKET Universität Hamburg

ERASMUS N HØST 2017 AKTIV Institut d'Etudes Politiques de Grenoble

UIOAT N HØST 2017 AKTIV The University of Queensland

BILATERALN HØST 2017 AKTIV University of California, Berkeley

BILATERALN HØST 2017 AKTIV University of California, Berkeley

ERASMUS N HØST 2017 AKTIV Radboud Universiteit Nijmegen

UIOAT N HØST 2017 TRUKKET University of Cape Town

ERASMUS N HØST 2017 AKTIV Københavns Universitet

KULKOM

UIOAT N VÅR 2017 AKTIV University of Melbourne

UIOAT N VÅR 2017 AKTIV University of Melbourne

ERASMUS N HØST 2017 TRUKKET Eötvös Loránd Tudományegyetem

UIOAT N HØST 2017 AKTIV The University of British Columbia

UIOAT N HØST 2017 AKTIV Macquarie University

BILATERALN HØST 2017 AKTIV The American University Washington D.C.

UIOAT N HØST 2017 AKTIV The University of Western Australia

ERASMUS N HØST 2017 AKTIV Newcastle University

BILATERALN VÅR 2017 AKTIV The New School

BILATERALN VÅR 2017 AKTIV Goldsmiths College, U. of London

UIOAT N VÅR 2017 AKTIV Barnard College

UIOAT N HØST 2017 AKTIV The University of Calgary

UIOAT N VÅR 2017 AKTIV The University of British Columbia

UIOAT N VÅR 2017 AKTIV The University of Queensland

ERASMUS N VÅR 2017 AKTIV University of Sussex

UIOAT N HØST 2017 AKTIV University of Alberta

UIOAT N HØST 2017 AKTIV The University of Calgary

UIOAT N HØST 2017 AVBRUDD The University of Hong Kong

UIOAT N VÅR 2017 AKTIV University of Sydney



ERASMUS N HØST 2017 TRUKKET Universidad de Alcalá de Henares

UTV

BILATERALN HØST 2017 AKTIV Bond University

UIOAT N HØST 2017 AKTIV University of Hyderabad

BILATERALN HØST 2017 AKTIV Pontificia Universidad Católica del Perú

ERASMUS N HØST 2017 TRUKKET Universidad Complutense de Madrid

UIOAT N HØST 2017 AKTIV Queen's University

BILATERALN HØST 2017 AKTIV Sungkyunkwan University

UIOAT N HØST 2017 AKTIV National University of Singapore

UIOAT N HØST 2017 TRUKKET Queen's University

UIOAT N HØST 2017 TRUKKET University of Cape Town

UIOAT N HØST 2017 AKTIV Universiteit van Stellenbosch

BILATERALN HØST 2017 TRUKKET University of California, Berkeley

UIOAT N SOM 2017 AKTIV University Studies Abroad Consortium

BILATERALN HØST 2017 AKTIV The New School

OLA

0



Universitetet i Oslo Notat 
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 

Årsplan 2016-2018 – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 

Instituttets årsplan beskriver hvilke hovedprioriteringer Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi har for 
perioden 2016-2018. Årsplanen er treårig og rullerende og blir revidert årlig. Den er ikke mente å skulle 
være dekkende for alle aktiviteter som finner sted på instituttet. 

Universitetsstyret sine overordnede prioriteringer er styrende for prioriteringene på fakultets- og 
instituttnivå. Kvalitet i forsking og utdanning er et overordnet mål for fakultetet, og førende for alle andre 
tiltak og aktiviteter.  

Universitetsstyret har vedtatt at lærings- og arbeidsmiljø skal være hovedprioriteringen for 2016. 

Forskning 

Mål 
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi skal være et aktivt og produktivt forskningsmiljø som 
bidrar med forskning og publikasjoner med høy faglig kvalitet, samfunnsmessig relevans og synlighet. 

Tiltak 1: 
Bidra til en enklere hverdag for forskerne. 

Aktivitet: 
Standardisering av administrativ støtte, inkludert forankring av prosjekter i ledelsen og 
kvalitetssikring av prosjekter før søknadsfristen. 

Tiltak 2: 
Bidra til utvikling av velfungerende kompetansemiljøer. 

Aktivitet: 
Tilrettelegging for videreutvikling av tematiske forskergrupper, inkludert bruk av småforskmidler til 
lunsj-til-lunsjseminarer for flere grupper enn det som er tilfelle i dag. Fellestiltak innenfor 
prosjektutvikling, forskningsseminar og formidling 

Tiltak 3: 
Styrke opplæringsdelen til PhD-programmet. 

Aktivitet: 
Forbedre PhD-seminaret, blant annet ved inklusjon av veileder og invitasjon av eksterne 
kommentatorer. 

Prioritering av PhD-kurs og finansiering av disse, se nærmere på muligheter for nasjonalt samarbeid 
om kurstilbud. 
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Tiltak 4: 
Styrke internasjonalisering av den vitenskapelige staben. 

Aktivitet: 
Tilrettelegge for økt mobilitet blant den vitenskapelige staben, blant annet ved å styrke instituttets 
finansieringsordning for forskermobilitet.  

Fremme aktiv bruk av instituttets gjesteforskerordninger. 

Etablering av en ny årlig gjesteforelesning i samfunnsgeografi. 

Utdanning 

Mål 
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi skal tilby forskningsbasert og samfunnsrelevant 
undervisning med høy internasjonal standard. 

Tiltak 5: 
Styrke rekruttering til studieprogrammene. 

Aktivitet: 
Aktiv deltakelse i skolebesøksordningen, spredning av rekrutteringsinformasjon om 
studieprogrammer i sosiale medier. 

Tiltak 6: 
Arbeide for bedre gjennomstrømning og hindre frafall. 

Aktivitet: 
Fullføre frafallsstudien, ved å inkludere en kvalitativ del med intervju/nettskjemasurvey blant dem 
som faller fra. 

Økt innsats for faglig integrering av studentene. Oppfordre studenter til å invitere fagansatte til deres 
faglige arrangementer. Tutorordning for studenter der de tilbys kontakt med fast faglærer gjennom 
studieløpet. 

Tiltak 7: 
Styrke studentenes læringsutbytte, gjennom mer bruk av nyskapende og studentaktive lærings- og 
vurderingsformer.  

Aktivitet: 
Styrke erfaringsutveksling mellom forelesere gjennom jevnlige undervisnings- og 
veiledningsseminarer. 
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Utvikle alternative undervisnings- og vurderingsformer. 

Iverksette tiltak som skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet. 

Oppfordre til bruk av instituttets egne ansatte som seminarledere på 2000-nivå – seminarleder drive 
aktiv tutoring på seminarene 

Styrke koordinering og integrering av instituttets tre tverrfaglige programmer. 

Tiltak 8: 
Styrke utdanningenes arbeidslivskoblinger 

Aktivitet: 
Innføre aktualitets- og arbeidslivsseminar. 

Styrke kontakten med tidligere masterstudenter gjennom alumniordninger. 

Tiltak 9: 
Styrke internasjonalisering av studieprogrammene. 

Aktivitet: 
Gjør det enklere å reise på utveksling. 

Gjøre det enklere for innreisende studenter å gjennomføre masterstudier ved ISS. 

Inkludering av innreisende studenter gjennom tilbud om ulike faglige aktiviteter. 

Samfunnskontakt, formidling og innovasjon 

Mål: 
Formidling skal være en naturlig del av forskningsprosessen for ansatte ved ISS 

Tiltak 10 
Formidling av nyhetssaker knyttet til vitenskapelige publikasjoner, forskningsfinasiering, 
undervisningsendringer og medieoppslag  

Aktiviteter: 

Bruke instituttets nettsider samt mandagslunsjen som aktive kanaler for å synliggjøre og feire 
undervisnings- og forskningsaktiviteter ved ISS. Aktiv oppsøking av forskere for formidling av 
nyhetssaker.  
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Revisjon og implementering av nytt mandat for instituttets nettredaksjon. 

Utvikle strategi for bruk av sosiale medier. Innføre egen institutt-Facebook-side 

Opplæring i «skrive for web» for studieadministrasjonen og for vitenskapelig ansatte. 

Administrasjon, organisasjon og infrastruktur 

Mål: 
Øke kompetansen i instituttstyre, administrasjon og ledergruppe mht. økonomistyring og mandat 

Tiltak 11: 
Forankring av formelle prosesser ved ISS, inkluder styrearbeid, økonomiarbeid og 
tilsettingsprosesser. 

Aktivitet: 
Innføring av organisert opplæring av nytt styre, ledelse og nye vitenskapelige ansatte. 

Evaluering av tilsettingsprosessen: fra kunngjøring av stillinger til styrebehandling. 

Revisjon av lite brukte informasjonskilder, som ressurssiden for emneansvarlige. 

Utvikle kalender for priser og aktiviteter der ISS må nominere ansatte. 

Utvikle oversikt over når ansatte har opptjent rett til forskningsfri 

Tiltak 12: 
Styrke samarbeid mellom vitenskapelige og administrative ansatte gjennom felles aktiviteter. 

Aktivitet: 
Gjennomgang av oppgavefordeling mellom vitenskapelige og administrative ansatte, avklaring av 
gjensidige behov og forventninger. 

Tiltak 13: 
Forberede markering av ISS 20 år i 2016 og samfunnsgeografi 100 år i 2017. 
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