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Dekanvedtak – JF- 2019/24 - Frikjøp av CELL medlemmer 
(vitenskapelige ansatte) i prosjektet Studentaktiv læring  

Bakgrunn 
 CELL har fått tildelt midler fra Diku for prosjektet Studentaktiv læring. Prosjektet har oppstart 

høsten 2019 og går over tre år med sluttevaluering i august 2022.  
 I søknaden var det ikke søkt om midler til å dekke frikjøp av vitenskapelige, disse frikjøpene var 

lagt inn som egenandel. Det ble i prosjektsøknaden budsjettert med 10 % frikjøp av 8 
vitenskapelige ansatte i prosjektperioden.    

 
Hovedproblemstillinger 
 Prosjektet Studentaktiv læring spenner over alle de fire faglige pilarene CELL er bygd opp av, 

det er planlagt aktivitet innenfor alle pilarene.  
 Gjennom SFU-søknadsarbeidet har CELL bygget en organisasjon som er større enn det som var 

i desember 2018. Dette er en organisering som må opprettholdes for å kunne fungere som den 
endringsagenten CELL har ambisjon om å være.   

 Studentaktiv læring er et avgrenset prosjekt med klar prosjektplan og aktiviteter, men det er 
ikke naturlig at det er kun de som er meldt inn som prosjektdeltagere som arbeider med disse 
aktivitetene, aktivitetene spenner over hele CELL og vi ønsker at hele CELLs lederteam blant 
faglige og studenter er med på gjennomføringen av prosjektene.  

 CELL foreslår derfor at frikjøpene som er planlagt fordeles blant alle faglige ledere i CELL 
gjennom prosjektperioden. Hver person får da et frikjøp på 7,27 % hvert år. Dette tilsvarer 58,5 
klokketimer undervisnings- og eksamensplikt hvert år, eller 29,3 klokketimer hvert semester. 

 Frikjøpene gir en reell reduksjon i plikt når samlet opp over 1-2 år, som med alle frikjøp kan 
den som er frikjøpt ikke trekke seg fra planlagt undervisning, men heller planlegge uttak av 
plusstimer i ettersom hva som er praktisk mulig. 

 At frikjøpene gis flatt over hele prosjektperioden er en forankring av organisasjonen og en 
forpliktelse til å delta i møtevirksomhet og gjennomføring av aktiviteter innenfor prosjektet.         
 

Forslag til vedtak: 
CELLs faglige lederteam som består av Malcolm Langford, Sverre Blandhol, Sofie A.E. Høgestøl, 
Tobias Mahler, Kristin Bergtora Sandvik, Jon Christian F. Nordrum, Birgitte Hagland, Peris S. 
Jones, Ragnhild Helene Hennum og Helene O. I. Gundhus frikjøpes 7,27 % i prosjektperioden som 
del av prosjektet Studentaktiv læring.   
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