
Velkommen til seminar!  

Presenter
Presentation Notes
Takk for at dere alle har satt av tid til å delta på seminaret. Jeg vet dere har travle tider hjemme. Takk også til Solveig og Bjørn som har bistått oss i arbeidet med å sette sammen programmet.Takk til alle som har sagt ja til å innlede. Mitt håp er at vi skal få til å bruke tiden godt og at dere skal få et godt utbytte av seminaret.



Presenter
Presentation Notes
Ambisjonen med denne foilen er å gi grunnlag for en kortfattet repetisjon av hva verden der ute forventer av UiO: Forventningene er store og kommer fra en rekke kanter:Verden – de globale utfordringene, arbeidslivet mm. Politikerne – Stortinget og KunnskapsdepartementetStudentene – både som gruppe og som studentpolitikere



Presenter
Presentation Notes
Dette ble vist fram godt på forrige møte i utdanningskomiteen, så ambisjonen med denne foilen er bare å gi en rask påminnelse om grunnlagsdokumentene: Det politiske Norge ønsker et høyere ambisjonsnivå for utdanningStortingsmeldinger og tildelingsbrevStrategi- og årsplaner på UiOUtdanningsmanifestet
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Presenter
Presentation Notes
Fredelig del av verden.Store muligheter innen både utdanning og forskningBedre søkning enn noen gangLandets beste studenter og forskningsmiljøer.
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Presenter
Presentation Notes
Eller mørke skyer i horisonten. Universitetene i Europa må moderniseres sier byråkrater og politikere i Brussel. UiO har tapt budsjettkampen i Norge år etter år nå og har fått en stadig mindre andel av tildeling nasjonalt. Nikab-debattten de siste ukene har for eks. bragt med seg harde utfall mot undervisningen som tilbys på universitetene.Leser vi Uniforum i dag, ser vi også konturene av årets budsjettkamp:UiO-rektor Svein Stølen forventer vekst når forslag til statsbudsjett legges fram, men utdanningsforsker Bjørn Stensaker tror ikke på særlig vekst i et budsjett som er varslet å bli stramt.  For UiOs del er Ansvaret for å følge med på hva som skjer utdanningspolitisk  både i det nære og  det fjerne  samlet i dette rommet



Fra en prorektors hverdag 

«Arbeidet med erfaringsdeling og spredning av 
god praksis på tvers av fakultetene er ikke 
prioritert. Endres til: er påbegynt.»  
 
Dette er særlig viktig å få fram gitt punktet i 
halvårsrapporten fra internrevisjonen der de 
anbefaler å ...."forsterke erfaringsdelingen på 
tvers". 
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Presenter
Presentation Notes
Vi arbeider med styrepapirer om dagen.  Universitetspolitikk handler som dere alle vet om en langsom og trinnvis prosess.Jeg vil stave ut hva dette seminaret handler om:Få mer ut av styrkene ved Uios utdanningstilbud gjennom et mye tydeligere samarbeid på tvers og en mye mer systematisk erfaringsdeling.Peer learning.Det neste døgnet: lære av hverandre: Både suksesser og de mer mislykkede prosjektene. Råd om hva vi ikke skal gjøre kan ha like stor verdi som råd om det vi bør satse på



13.15:  Velkommen 
13.30: Gruppearbeid: Oppfølging av hjertesakene. 
14.30: Diskusjon i plenum 
15.00: Pause 
15.15: Hvilke erfaringer har MN gjort seg i arbeidet med 
å utvikle en felles kultur for utdanningsledelse? v/ 
Solveig 
15.45: Hva trenger vi utdanningsledelse til - utvikling av 
programlederrollen v/Bjørn 
16.15: Pause  
16.30: Diskusjon i plenum: Hvordan skal vi arbeide 
videre med utdanningsledelse på UiO? 
17.30: Oppsummering i plenum 
19.00: Middag  



Dag 2:  
9.00: Introduksjon v/ Gro 
9.25: Studentparlamentet innleder om sensur 
og automatisk begrunnelse 
9.45: Pause 
10.00: Oppfølging av studenter underveis - 
bruk av digitale hjelpemidler - innføring av 
Canvas 
10.30: «Walk and talk»: Hvordan arbeide 
videre og hva trenger vi støtte til? 
11.30: Oppsummering i plenum 
11.50: Veien videre v/ Gro 
12.00: Lunsj 
 



Hva vet vi?  

Innmeldingen av 
grønne, gule og 

røde saker 

Hjertesakene som 
er spilt inn til dette 

møtet 

 
Tertialrapportene fra 

hvert fakultet 

 
Utdannings-

ledelse!  



Hva spurte vi om på forhånd?  

• Tre hjertesaker fra hvert fakultet. Hva er de viktigste 
områdene å jobbe med framover?  
 

• Er det noe vi skal slutte å gjøre eller ikke prioritere? 
 

• Hvilket fakultet, gruppe eller enhet vil dere gjerne 
arbeide tettere med? 
 

• Er det spesielle områder fakultetene har behov for 
støtte fra Senter for læring og utdanning? 
 

• Er det dokumenter, problemstillinger eller satsninger 
dere gjerne vil ha tid til å diskutere i et mer langsiktig 
perspektiv? 



Gruppearbeid!  

Oppdraget er som følger:  
 

• Hvilken hjertesak er viktigst for UiO? Hvilke 
tiltak foreslår gruppen å innføre, forsterke 
eller ta bort?  
 

• Hva bør vi samarbeide om og hva løser hvert 
fakultet best selv?  
 

• Hvilke tema bør jeg (Gro) ta med meg videre 
til styremøtet i februar?  
 



Hva ønsker jeg fra dere i dag?  

• Vi skal legge bort den vanlige hatten vår og 
tenke helhetlig på UiO 
 

• Vi skal tenke på tvers av studenter og 
ansatte 
 

• Vi skal tenke på tvers av fakulteter og 
organisasjonsnivåer  

 
 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Dette er også et forsøk på å trekke inn utdanningsledelsen igjen, men uten å bruke selve ordet. Vi tror det er lurt å sette en slik ramme for diskusjonen, blant annet for å vise at oppgaven ikke skal være (bare) å argumentere for sine egne hjertesaker. 



Scenarier 

• Fortsette som før? 
• Fokusere på universitetenes egenart eller 

åpne mer opp mot omverdenen? 
• Gjøre mindre mer effektivt? 
• Gjøre mye mer sammen? 
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