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Innledning  



For ca ett år siden var vi samlet på Losby 
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Presenter
Presentation Notes
To spor i dag og i morgen:Forberedelse til etatstyringRåd om strategi 2030Hvordan bruker vi ressurser og sikrer resultater på kort og lengre sikt?Hva skal vi slutte å gjøre?Jeg har ivret for at utdanningsledelse og økonomistyring kobles tettere siden jeg var studiedekan på HF.I dag en opplæringsbit. Hva bør vi vite om økonomi på UiO for å fatte gode beslutninger på utdanningsfeltetEtterfulgt av en mer strategisk diskusjon om tverrfaglige utdanninger, en diskusjon som fortsetter i morgen



Utdanningsledelse & virkemidler 

• Vi har i lang tid hatt målsetninger om bedre gjennomføring og 
mindre frafall, og vi har tenkt at tiltakene må få tid til å virke før 
vi ser resultater.  
– Hvordan ser resultatene ut? 
– Hvor lang tid skal vi se etter ønsket effekt? 
– Hvor finner vi de gode tiltakene?  
– Hva er det vi har gjort hittil som ikke har fungert godt nok?  

• Hvilke virkemidler har vi til rådighet? 
– Kvalitetssystem 
– Økonomiske incentiver 
– Kunnskapsbasert utdanningsledelse  

 

Presenter
Presentation Notes
Dette er sliden som oppsummerer diskusjon dag 2 på Losby Ressurser?Nivåer?Helhet?Myndighet, handlingsrom, roller, tillit?�Dilemmaer:Eksterne forventninger versus interne logikker?Høyere ambisjonsnivå  versus ressursbehov?Informasjonsflyt: rask / uferdig versus langsom / velformulert?Endringstakt og fornyelse: tempo versus forankring?



En liten seier! 

Gjennomsnittlig  studiepoengsproduksjon pr student i bedring 
for annet år på rad 
 

43,6 
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Kortsiktig og langsiktig blikk på UiOs resultater 

KD sier: 
• UiOs resultater knyttet til studentenes gjennomføring er 

altfor svake både på bachelor og master (etatsstyring 2018). 
• KD forventer langt bedre resultater innen få år. 
 Vi forbereder oss til etatsstyringsmøtet 17. juni 2019. 
 

Styret sier: 
• Strategi 2030 bør være kort og ha fokus på resultater. 
• Det er størst behov for bedre resultater på utdanningsfeltet. 
 Vi ruster oss for framtiden.  
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Presentation Notes
Bra – fordi, vi er under sterk kritikk fra mange hold.Tonen i KD er svært skarp. Vi må svare, og gjør det i årsrapporten som dere har fått lenke til.Vi må svare enda tydeligere på etatsstyringsmøtet i juni – svarene fra dere i dag og svar på bestillinger vi sender ut etter møtet, vil brukes som grunnlag for UiOs svar,På junimøtet 2018 ble det lagt et tillegg til V-sak 4 Virksomhetsrapport 1. tertial 2018: Styret er også utålmodig:«Universitetsstyret imøteser en sak som formulerer konkrete ambisjoner og identifiserer virkemidler som svarer på UiOs utfordringer på utdanningsområdet»
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Presenter
Presentation Notes
Min egen erfaring. Vet dette er vanskeligDe 8 årene jeg selv var studiedekan på HF – lilla linjeJeg har lenge selv hatt ansvar for noen av de svakeste resultatene. Gjorde alt som sto i min makt for å bedre tallene. Uten videre hell2007, topp: men dette var siste år hovedfag, mange etternølere klarte å levere.2011, ny topp: dette var året så vi resultatene etter en viktig endring. Enkeltemnestudenten ble forventet å telle 10 poeng ikke 60. Så til tross for bedring i diagrammet, ikke store endringer i min tid.Vanskelig å snakke om disse tingene uten at de som lytter føler seg bebreidet.Mitt ønske her i dag: kan vi se på hvordan vi svarer på disse resultatene på en ansvarlig, men kjølig og skyldfri måte.Og  gjøre noen grep som bedrer resultatene våre, svarer KD og styret, slik at vi kan fokusere på de virkelig viktige oppgavene med å sikre kvalitet og innhold på UIOs utdanninger og læringsmiljø



Rosendalanalysene viser 

De store linjene 
 Stabilt god inntakskvalitet, med noen få og små unntak.  
 UiO hadde sitt beste opptak noensinne høsten 2018. 
 

Likevel 
 Stabilt svak gjennomføring på bachelor de siste 20 årene til tross for en rekke omfattende og 

ressurskrevende tiltak. Stor lokal innsats har bare gitt noen små krusninger i resultatene. 
 
  Vi har forsøkt å identifisere en hovedstadseffekt, men arbeidet har ikke ført fram. Ett funn:  UiO-studentene 

har noe mer lønnet arbeid enn landsgjennomsnittet. 
 

 Frafall første studieår er stabilt over tid (35%). 
 Totalt gjennomfører om lag 40% på BA, 75% på MA og i underkant av 80% på ph.d. 
 Svært få med karaktersnitt 3,5 eller dårligere gjennomfører. 
 

Ett lyspunkt 
  Vi kan observere en bedring på kull tatt opp fra 2017 med hensyn til frafall. 
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Rosendalanalysene avdekker  

• at UiO tilbyr mindre organisert undervisningsaktivitet enn det 
nasjonale gjennomsnittet 

• at UiO har bedre forholdstall vitenskapelig ansatte/studenter enn 
NTNU og UiB 

• at UiO har fått flere studenter på bachelor og færre på master, noe 
som også påvirker rekrutteringen til master 

• at 60% av de nesten 6000 studentene som melder seg til 
enkeltemner i løpet av et år tar ikke en eneste eksamen 

• at opptaksrammene i noen grad bidrar til en ond sirkel. Høye 
rammer og overbooking kan føre til at undervisningen spres for 
tynt på for mange studenter.  
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Presenter
Presentation Notes
Min tanke er at vi bør gjøre noe med disse strukturene – hva og hvordan vil jeg gjerne diskutere med dere i dag.De svarene vi kommer fram til tar jeg med meg til dialogen med  KD og til arbeidet med ny strategi		



Det går riktig vei (!), men hvorfor?  

Kull Andel 0-produsenter, 
første semester bachelor 

Andel 0-produsenter, 
andre semester bachelor 

2014 (høst) 22,3 % 18,7 % 

2015 (høst) 21,9 % 17,0 % 

2016 (høst) 19,7 % 17,1 % 

2017 (høst) 16,9 % 15,5 % 

2018 (høst) 16,4 % Ikke klart ennå 
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Presenter
Presentation Notes
NB! Tallene for første og andre semester kan ikke summeres, det er ikke nødvendigvis de samme hodene som er nullprodusenter. Hva skal vi gjøre med dette? UiO har en altfor stor andel studenter som ikke produserer studiepoeng Ulike tall for ulike nivåer – vi har vist fram bachelor i tabellen ovenfor. Gratispassasjerene setter gratisprinsippet på prøve – de tapper oss for ressurser som kunne ha vært brukt bedreDen gruppen som i størst grad bidrar til å skape et bilde hos KD av at det er noe galt med kvaliteten ved uioSkreddersøm versus standardløsningerTF-modellen – studentene må møte opp og si hei, ellers regner vi med at de ikke kommer Permisjons- og progresjonsregelverketEr det greit å ha ett semesters fravær uten grunn? Er det greit å produsere bare 30 studiepoeng per år? Tilleggskommentar fra Karen: «Ser for øvrig ut som andelen nullprodusenter på ett akademisk år ligger på rundt 20 % med i underkant av 20 % de siste tre startårene (men nå er ikke 2018/2019 -folket ferdige med sine registreringer ennå). Har du først blitt studiepoengprodusent om høsten, så blir du også telt som det om våren selv om du ikke avlegger studiepoeng da, så jeg tenker faktisk at det riktigste blir å se dette semestervis.»



 

Er ett svar mer fleksibilitet?  
Bør det bli enklere å bevege seg 

mellom programmer på UiO? 
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Styret spør om dette



Fleksibilitet – hva og for hvem?  

• Ledelsen?  
– Klarer UiO å snu seg raskt nok? 
– Utfordringsdrevet utdanningsutvikling 

• De vitenskapelig ansatte?  
– Tverrfaglig samarbeid  
– Intern mobilitet  
– Rammene for utvikling av program og emner 

• Studentene?  
– Mer tverrfaglige studieløp 
– Friere/løsere gjennomføring av studiene 
– Livslang læring - grunnutdanning og «påfyllsutdanning»  12 

Presenter
Presentation Notes
Regjeringen etterlyser EVU-tilbud. Hvordan svarer vi?



Nyskapende fleksibilitet på UiO 

• Honours-programmet på HF og MN  
• Utviklingssemesteret på MNs nye bachelorprogrammer 
• Sampraks 
• Forskerlinjen på informatikk – grenseflaten master/ph.d.  
• PPE-initiativet fra HF og SV (filosofi, politikk, økonomi) 

 
 

 Mer vi virkelig får til? Fortell meg/oss om det! Snakk om det! 
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Fleksibilitetens dilemmaer 

• Forutsigbarhet for studentene vs. friere studieløp 
– Hvor mye fleksibilitet klarer studentene å håndtere?  
– Hvor mye støtte og veiledning må vi tilby?  

 
• Helhetlig studieprogramdesign vs. friere studieløp  

– Sammenheng fra A til Å i et studieprogram krever planlegging?  
– Vil mer individuelle sluttprodukter matche arbeidslivets behov?  

 
• Hvordan sikre godt læringsmiljø og faglig tilhørighet?  
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Presentation Notes
Eldre studenter tar færre studiepoeng enn de ungeVanskeligere å sikre læringsmiljø for tverrfaglige program, hvor er studentenes hjem?Uklarheter på dette punktet, kan si svekkede resultater



Hva slags problemer møter dere?  

• Som gjelder rammene for utdanningsutvikling?  
• Som gjelder rammene for ansattes arbeidstid og -sted? 
• Som gjelder økonomiforvaltning?  
• Som gjelder samarbeid med andre aktører?  

 
 Hva har dere ønsket å gjøre, men ikke fått til?  
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Presentation Notes
VI må rydde bort så mange slike hindre vi bare kan få til



Hva betyr dette for utdanningsledelsen?  
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Presenter
Presentation Notes
Et større vi. Dagens øvelse: se hvordan utdanningskomiteen og studielederne kan stå sammen om å svare ut noen av de vanskeligere spørsmålene om utdanning på UiO. God kontakt med styret. Derfor kommer Anne Birgitte for å snakke om tverrfaglighet, sett fra styrets ståsted



Hvilke verktøy har vi?  

• Styrket satsing på utdanning  
• Utdanningskomiteen har blitt et mer strategisk organ 
• Studieledernettverket håndterer de administrative sakene 
• Bilaterale samtaler for de lokale vanskelighetene 
• Utviklingsavtaler med hvert fakultet hvor også utdanning får 

en sentral plass 
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Presentation Notes
Sikre dialog, ansvars- og rollefordeling
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Presenter
Presentation Notes
Evalueringen fra konferansen i 2018 viste at dette var en etterlengtet arena både for å bli kjent med hverandre og diskutere felles utfordringer, mål og planer. Deltagerne var fornøyde med innhold og format, og har gitt mange gode innspill. Ordskyen som ble laget fra spørsmålet Hva kjennetegner utdanningsledelse ved UiO? Viser at ordet «fragmentert» er fremtredende.Bare ut fra  signalene fra KD, kan man forstå at det er overveldende å skulle stå som mottaker av så mange styringssignaler.Jeg mener vi har mye å vinne på å samle oss om noen områder vi prioriterer i første omgang.



UiO skal arbeide både disiplinært og tverrfaglig 

• Hvordan kan vi lykkes med å sidestille disiplinære og 
tverrfaglige initiativer?  
 

• Hva hindrer oss? Hvem har myndighet til å fjerne hindrene?  
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I dag og i morgen – hvordan kommer vi videre?



Eksempel: UiO:Norden 
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Bare ett eksempel:



STED OG DATO 

Strategi 2030 
Prosess- og statusoppdatering 



Tre faser i strategiprosessen 

HØST 2018: VÅR 2019 HØST 2019 

Hvor står UiO? 
 
 

Forberedende fase 

Innhold og 
prioriteringer 

 
Strategiutviklingsfase 

(Tankesmier mm.)  

Høring og 
beslutning 

 
Avsluttende fase 



Perspektiver utledet av diskusjoner i styret  
og dekangruppen høst 2018 
1. ‘tunge trender’ 

Digitalisering, globalisering, bærekraft, samspill med samfunnet, profesjonsfag i endring, 
tverrfaglighet etc. 
 

2. Koble forskning og utdanning 
21st century skills, et dannelsesbegrep for det 21. århundre, framtidens kompetansebehov, 
forpliktende tverrfaglighet, bedre resultater etc. 
 

3. UiO sett utenfra 
Hvordan oppfattes vi? Hva skal vi endre? Hva skal vi bevare? 
-------------------------------------------------------------------------------- 

4. Digitalisering 
Bygger videre på og inkluderer arbeidet med Masterplan IT 
 

5. Organisasjonsutvikling 
       Hvordan få bedre samhandling og god «governance»? 
       Hva skal vi bevare? 
       Hva skal vi endre? 



Målsetting med tankesmier 
1. Framskaffe en klarere forståelse av og 

kunnskapsgrunnlag for hvordan et definert tema 
eller perspektiv kan/skal/bør håndteres i 
strategiperioden.  

2. Engasjere og mobilisere UiOs ansatte til en 
diskusjon og til innspill. 

3. Dokumentere resultatene av disse samtalene og 
undersøkelsene.   

 
Frist 12.april 

Presenter
Presentation Notes
Tre tankesmier nå – digitalisering er inkludert i de øvrigeUniversitetet kritiseres regelmessig for å være for silopreget, for lite lett til bens og for svak på tverrgående prosesser. Tankesmiene som er nedsatt på er et forsøk på å svare ut noe av denne kritikken. De er tenkt som et verktøy for å etablere nye og mer dynamiske samarbeidsformer og alternative arenaer for diskusjon. Vi har tre klare målsettinger med tankesmiene.Er omdiskutert som virkemiddel – men er i arbeid nå.



Presenter
Presentation Notes
Informasjonsarbeid er alltid vanskelig på en stor organisasjon som UiO.Kritikken og innspillene vi har fått i denne innledende fasen har vi brukt til å tydeliggjøre mulighetene til å påvirke prosessen.Alle tankesmiene har hatt åpne møter. 3 av 4 ble streamet. Flest deltakere på møtet om å koble forskning og utdanning



Presenter
Presentation Notes
Prosessen i sin helhet. Mer tid denne våren. Nå befinner vi oss i grønt felt. Vi tar i mot innspill i en runde nå fram til 12. april



 

Presenter
Presentation Notes
Tydeliggjort egen “innspillskanal” på nett.Vi har ikke fått så mange innspill ennå. Jeg tror det vil komme flere mot slutten av perioden.



Innspill, notater og arrangementer 

Helse  

SUM 

Nord-Sør 

Student- 
stemmer 

Klima- 
regnskap 

Mangfold 

Presenter
Presentation Notes
Vi arbeider for å få fram et tydelig bilde av muligheter, ulikheter og uenigheter fram mot styremøtet i juni der vi for alvor skal ta fatt på diskusjonene om hva som skal prioriteres.Helse: ny dekan MED lager notat i samarbeid med OD MN, SV Ny dekan HF lager eget arrangement om mangfoldSUM, som har vært spesielt aktive i å sette agenda, vil skrive et eget innspill. Det samme gjelder Nord-sør-utvalget. (SUM ligger organisatorisk rett under rektor. Nord-Sør-utvalget har et mandat som sier at de skal være rådgivende for rektor)Flere?Rektor har bedt om et ”klimaregnskap” med frist ca 1. mai.Studenterfaring, dialog med parlamentet, følge opp med studiedekanene.Bruker de debattene som oppstår til å utvikle et så fyldig bakgrunnsmateriale vi kan i den tiden som er satt av.



Strategiuke etter påske: 24. – 26. april 

Innspillsmøte Strategi 2030: 24. april  Georg 
Sverdrups hus auditorium 1 kl.09.00-11.00 
 
Tentativt program: 
 Rektor og prorektor innleder 
 Tankesmiene redegjør for veivalg/dilemmaer 
 En innledning om øvrige innspill 
 Åpen mikrofon? 
 Debatt 
 Oppsummering og invitasjon til work-shops 24. – 26. 

april 
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Etter  work-shoppene blir det en kort innspillsrunde til. Se dato i kommunikasjonsplan



Kartlegging på enhetene: Etablere «nullpunkt»  

• Med utgangspunkt i Strategi 2020 og målene for de ulike «universitetene» i strategien, 
ble enhetene bedt om svar på følgende:  

• Hvor står UiO ved slutten av S2020-perioden? 
• Hvor har UiO flyttet seg og hvor har vi ikke klart å oppnå målene?  
• Hva skal vi bevare i ny strategi? 
• Hva skal vi endre i ny strategi? 

• Det ble forutsatt at både vitenskapelig og administrativ linje skulle trekkes inn i 
arbeidet med å besvare disse spørsmålene,  og at både institutt og nivå 4 skulle 
involveres  der hvor det var mulig og nødvendig.   

• Svar fra enhetene forelå per utgangen av uke 10, og vil bli brukt som underlag for 
videre arbeid med utforming av strategien. Alle svar vil bli lagt ut på nett – 
www.uio.no/strategi2030 – og følge saken videre.  

Presenter
Presentation Notes
Bestilling sendt ut 25.10. Jeg hører gjerne fra erfaringene med å forankre dette arbeidet.Vi kommer til å lenke opp innspillene på strategisiden. Dekanene er allerede informert om dette

http://www.uio.no/strategi2030


Strategi 2020 Hvor står UiO ved utgangen av 
strategiperioden?  
Noen hovedfunn: 
• UiO har styrket sin posisjon som forskningsuniversitet 
• UiO har styrket sin internasjonale profil 
• UiO har i større grad vunnet fram i konkurransen om ekstern finansiering 
• UiO er mindre profilert og har svakere resultater på utdanningsfeltet enn på 

forskningsområdet, men utdanning er tydeligere prioritert siste del av perioden  
• UiO har større fokus på innovasjon, men har likevel kommet for kort 
• UiO har ikke i tilstrekkelig grad utnyttet potensialet for tverrfaglighet 
 

Presenter
Presentation Notes
Strategien har virketHar ikke mottatt alle svar ennå.En systematisk gjennomgang vil bli lagt fram i junimøtet.Første gjennomlesning i helgen



Strategi 2030 Enhetenes anbefalinger 

Råd om struktur: 
• En overordnet strategi som angir retning 
• En strategi med noen få og konkrete mål 
• Beholde organisering i ‘universiteter’ versus Lage en ny, 

spissere og mindre overlappende struktur 
 
Råd om innhold: 
bærekraft, klima, globalisering, digitalisering, kunstig 
intelligens, humaniora, kulturarv, kulturelt mangfold og 
kulturelle endringsprosesser, bygge en undervisningskultur 
basert på tydeligere kobling forskning og utdanning, satse på 

         
 



Utforming, skriving: mai og juni  
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Presenter
Presentation Notes
I mai og juni skal alle disse innspillene bringes sammen. Når det gleder format er vi inspirert av Berkeley. Kort, poengtert, velfundert, velbegrunnet.Vi mener også  at den kortformen Berkeley har valgt svarer på det innspillet vi fikk fra styret og som nå er bekreftet i respons fra enhetene, der ønsket om noen få og konkrete mål er klart uttrykt.Mange ting å lære fra Berkeley. Inkluderende intelligens



Videre styrebehandling 

• 12. mars: Ordinært styremøte 

– Informasjon om justeringer i prosessen 
• 7. mai: Ordinært styremøte 

– O-sak: Kort statusoppdatering 
• 18. - 19. juni: Første skisse til strategi legges frem og diskuteres i felles seminar med 

dekangruppen og styret  

– Prioriteringsarbeidet starter - hva skal med i strategien? 
• 10.- 11.  september: Seminar og styremøte med styret og dekaner 

– Sluttbehandle utkast til strategi, ferdigstille dokument som sendes 
på høring 

– Høringsperiode: 24. september – 15. oktober (3 uker)  
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