Program for seminar for Utdanningskomiteen og studieledere
27. og 28. februar 2018 på Losby Gods
Dag 1: Utdanningsledelse og arbeidsformer: hvordan virkeliggjøre målene
for en framtidsrettet satsning på utdanning ved UiO?
Klokkeslett
1100

1200-1300
1300-1305
1305-1330
1330-1345

1345-1400
1400-1500

1500-1515
1515-1615

Tema og arbeidsform
Avreise fra UiO ved inngangen til
Blindern studenthjem med buss til
Losby gods
Lunsj
Velkommen til seminar v/ Gro

Arbeidsform

Varighet

Plenum

1 time
5 min

25 min
Bli kjent, komme i gang v/
studentene
Mål for seminaret v/ Gro
Plenum
15 min
•
Etablere tillit, bli bedre kjent
på tvers av grupper og enheter, og slik
styrke muligheter for mer og bedre
erfaringsdeling på UiO.
•
Ha tid til å snakke sammen om
hva som er god utdanningsledelse ved
UiO
•
Konkretisere videre arbeid med
utdanningssatsingen, identifisere
områder og tiltak som deltakerne
mener bør prioriteres på kort og lengre
sikt
Pause
15 min
Postersesjon v/ Hanne Sølna
Bestilling:
1 time
Korthistorier om ledelse og endring
Alle lager en poster enten alene
eller som en del av en større
Hva har du fått til / vært med på å få til gruppe.
å endre som du er spesielt fornøyd
Posteren viser frem hva slags
med?
utviklingsarbeid du/dere er
Hvordan gikk du / dere fram for å få til fornøyd med. Velg gjerne
endringen?
eksempler du / dere arbeider med
Hva tenker du andre kan lære av den nå.
prosessen du / dere har vært gjennom? Vi vil gjerne ha noen eksempler
på samspill mellom faglig og
administrativ ledelse
Pause
15 min
1 time
Introduksjon til refleksjonsoppgave Grupper på 5-6 personer med
v/Gro
gruppeleder og sekretær fra AF.
Det lages et
Gruppeoppgave:
«samskrivingsdokument» som
1.
Hvordan løfte
benyttes av alle gruppene
utdanningskvaliteten ved UiO gjennom
utdanningsledelse?
2.
Hva vil være ditt eget viktigste
bidrag til et slikt løft ?
3.
Hvilken institusjonell støtte har
1

du behov for?
4.
Hvilke arbeidsformer trenger
vi/du for å drive god
utdanningsledelse?
1615-1630
1630-1700

1700-1715

1715-1900
1900
1930

Pause
Oppsummering av gruppearbeidet i Gruppelederne sitter i panel med
plenum
ansvar for å kommentere
innspillene.
Egenrefleksjon om godt samspill
Alle noterer egne refleksjoner
Tenk over hva som skal til for å få til
god informasjonsflyt; hvordan lage
gode prosesser; hvordan skape
engasjement og utløse kreativitet i
måten vi arbeider og samarbeider på.
•
Hva får jeg til å virke og
hvordan?
•
Hva er inspirerende og
motiverende i mitt arbeid
•
Hva gir god drahjelp til mitt
arbeid?
Fri til skitur, treningsrom eller annen
adspredelse [Symbol]
Aperitiff
Middag

2

15 min
30 min

15 min

1 time og 45
min

Dag 2: Oppfølging av styresaken og forberedelse til arbeid med årsplan og
budsjett
Klokkeslett
0900-0910
0910-1015

Tema og arbeidsform
Arbeidsform
Varighet
Kort erfaringsdeling basert på notater fra
10 min
gårdagens egenrefleksjon
Gruppearbeid.
1 time og 5 min
Introduksjon til gruppeoppgave v/
Gro
4 grupper Fastsatt
inndeling med utnevnt
Gruppeoppgave:
gruppeleder (+
Med utgangspunkt i styrenotatet
sekretærstøtte fra AF)
«Satsing på utdanning» ber vi gruppen
diskutere hvilke områder / tiltak dere
helst vil ha med videre i arbeidet med
årsplanen 2019-2021 som vedtas i juni:
Hvilke områder / tiltak mener dere vil
være de viktigste, når vi begynner å
arbeide med ny strategi for UiO?
•

Hva krever disse områdene/
tiltakene? (f.eks. ressursvurdering, tid,
bemanning, utredning, organisering av
arbeidet eller andre forhold)
1015-1030
1030-1145

1145-1200
1200-1300
1300-1340

Pause
Oppsummering fra gruppearbeidet:
Gruppelederne forteller kort om
gruppens konklusjoner
Plenumsdiskusjon om disse.
Veien videre 2018 v/Gro

15 min
1 time og 15 min

Lunsj
Retur fra Losby gods til Blindern med
buss

1 time
40 minutter

15 min

Husk å sjekke ut og betale for overnatting, frokost og bar før oppstart på dag 2.
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