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Saksliste: 

1. Presentasjon av styringsgruppemedlemmene 

2. Presentasjon av prosjektets bakgrunn og historikk 

3. Eksempler på Leganto i produksjon fra OsloMet, Høgskolen i Molde og Universitetet i Bergen 

a. Demonstrasjon på hvordan pensum nettsider ser ut med Leganto-presentasjon 

4. Gjennomgang av styringsdokument 

a. Legge start for utredning av driftregime og overføring til linja tidligere i tidsplanen 

5. Godkjenning av prosjektbeskrivelse  

a. Godkjent, eventuelle innspill sendes Mette Torp Christensen 

6. Møtevirksomhet resten av våren:  

a. Det vil bli innkalt til to møter til før sommeren 

 

Beslutninger og veivalg 

 Hva er besluttet Kort begrunnelse 

1 Utsettelse av oppstart av pilotering fra emner for 

høst 2019 til emner for vår 2020 

For å gjennomføre piloteringen på en forsvarlig og 

kvalitetssikret måte måtte pilotering utsettes 

2 Alle fakulteter skal være med i piloten, med et 

utvalg emner. Prosjektgruppa får følge en liten 

gruppe tett opp, men stenger ikke muligheten for at 

øvrige miljøer som vil prøve seg skal kunne starte. 

Det er viktig å få et så godt og veldokumentert grunnlag som 

mulig. Prosjektgruppa ønsker å loggføre erfaringer og 

beslutninger tatt underveis i piloten, og som dele på 

prosjektets nettside slik at de som ikke er i pilot kan følge 

prosessene underveis.  

3 Invitasjoner til fakultetene om deltakelse i piloter 

følger linja og går ut fra Hanna Ekeli 

Det har vært en del ulik informasjon ute og går når det 

gjelder hvem som skal delta i piloter og ikke og hvem som 

skal avgjøre dette. Invitasjon til piloter skal gå gjennom linja 

og ut fra prosjekteier, studiedirektør Hanna Ekeli 

 

Aksjonspunkter: 

# Aksjonspunkt Ansvar Utfører Frist Kommentar 

1 Sende ut invitasjon til pilotering Hanna Mette 

prosjektgr 

15.mai  
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 Avklaringer  Hvordan Når 

1 Avklare policy i hva som skal 

ligge i Canvas av 

pensumressurser og hva som 

skal ligge i Leganto 

Er i utgangspunktet et pedagogisk 

spørsmål, og vil bli tatt opp med 

ressurspersoner i LINK og i 

Canvasnettverk for videre drøftelse 

I løpet av våren 

2 Avklare hvor kvalitetsrollen skal 

ligge i den nye arbeidsflyten: 

herunder arbeidsdeling mellom 

UB og enhetene 

Kartlegging av dagens arbeidsflyt 

og forslag til ny arbeidsflyt med UB 

i tett kontakt med pilotmiljøene 

Før oppstart av pilotene, 

vår/tidlig høst 

3 Hvilke muligheter ligger i 

Leganto for utdanninger, for 

eksempel Medisin, som ikke har 

pensumlister? 

Involvere medisin aktivt i 

piloteringen? 

I løpet av våren 


