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Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap 

Referat 

Utdanningsutvalget ved Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap (UU-FIN) 

Møtedato og tid: 20. september 2022  Dato referat:  

Deltagere i møtet: Brit Julbø (prodekan for utdanning FIN, leder),  Sven-Olai Høyland (datafag), Svein Gunnar Sjøtun (innovasjonsfag),  Fredrik Hemmingsson (sikkerhet-
 og kjemifag),  Line Wergeland (bioingeniør), Mette Kusk Gillespie (miljøvitenskap),  Kristine Selvikvåg Lundervold (realfag), Harald Spångberg  (elektrofag),  Jan Ove Mjånes 
(maskinfag),  Per E. Thorvaldsen (fakultetskontakt i ALU), Guro Kristin Øvsthus (studieadministrasjonen), Kristine Engan-Skei (studiekvalitet, sekretær) 
 
Forfall: Randi Holta (visedekan for utdanning, USN) og Ole Fartein Knutson Kolnes (byggfag) 
Mangler oppnevning: fakultetstillitsvalgte studenter 
 

Saks-
nummer  

Vedlegg/lenker Saksnavn Hva skjer i møtet 

7/22 Nyttige lenker: 
https://www.hvl.no/om/organisering/fin/rad-og-
utval-ved-FIN/utdanningsutvalet/ 
 
https://www.hvl.no/om/organisering/fin/arbeid-
med-kvalitet-i-utdanningane-ved-fin/ 
 
https://www.hvl.no/globalassets/strategi_fin_2019-
2023.pdf 
 
Årsplan 2022 for FIN på 
Vestibylen i fakultetsområdet 

Velkommen til utdanningsutvalget ved FIN i studieåret 2022-23 
Gjennomgang av mandat og arbeidet i utvalget.  Utvalget er oppnevnt 
for to studieår (2021-2023), men det er noe utskiftinger ved oppstart 
av et nytt studieår. 

Kort presentasjonsrunde av møtedeltagerne. Til orientering er det 
fremdeles ikke valgt studentrepresentantene (FTV for FIN). 
Fakultetsstudentrådet (ITV’ene på FIN) har fått tilbud om å stille med 
to andre representanter til møtet.  

Saker til eventuelt punktet meldes inn. 

Prodekan innleder 
 
Medlemmene presenterer 
seg (muntlig). Du kan gjerne 
trekke frem problemstillinger 
eller tema du er opptatt av. 

https://www.hvl.no/om/organisering/fin/rad-og-utval-ved-FIN/utdanningsutvalet/
https://www.hvl.no/om/organisering/fin/rad-og-utval-ved-FIN/utdanningsutvalet/
https://www.hvl.no/om/organisering/fin/arbeid-med-kvalitet-i-utdanningane-ved-fin/
https://www.hvl.no/om/organisering/fin/arbeid-med-kvalitet-i-utdanningane-ved-fin/
https://www.hvl.no/globalassets/strategi_fin_2019-2023.pdf
https://www.hvl.no/globalassets/strategi_fin_2019-2023.pdf
https://www.hvl.no/contentassets/2fcdf5bf80ed4b8385dfc363576f039a/arsplan-2022-for-fin.pdf
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I presentasjonsrunden ble det trukket fram at medlemmer i utvalget er opptatt av studentene (læringsmiljø, mottak og studentengasjement) og at de ansatte har gode 
rammer for undervisingen (IT-utstyr, utstyr til feltarbeid og støtte i kvalitetssystemet). 
 
Ingen saker ble meldt til eventuelt 
8/22 Nyttige lenke: 

Strategi for digital omstilling i universitets- og 
høyskolesektoren 2021-2025 
 
Vedlegg: eposter sendt til instituttledelse 
 18. august 

Krav til studentenes digitale kompetanse 
Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og 
forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester som er enkle 
å bruke, effektive og pålitelige. (Digitaliseringsrundskrivet nr. H-17/15) 
 
I digitaliseringsstrategien står det om Forutsetning for å nå 
ambisjonen: Digital kompetanse i alle fag dreier seg ikke om å legge til 
IKT-emner i eksisterende utdanninger. Utvikling av fagområdene 
krever dyp faglig innsikt og forståelse av mulighetene som ligger i bruk 
av digital teknologi i hvert enkelt fag. Det krever også nye 
pedagogiske tilnærminger. 

Fører de nye kravene til at til 
behov for kompetanseheving 
i fagmiljøene? Hvordan kan 
det i så fall følges opp? 

Referat:  
Det er viktig at studentene kan bruke excel (lage en graf) og word (sette opp innholdsliste), samt lage en god filstruktur. Bør HVL utvikle e-læringsmoduler som 
studentene får tilbud om å følge? Det vil ikke være studiepoengsgivende kurs, men gi et grunnlag for å lykkes som student. 
 
Alle lærere bør lage en god filstruktur i canvas for å vise at dette er viktig. 
 
Det må settes av nok tid på arbeidsplanene til at de ansatte kan lære seg nye verktøy, som Matlab eller Phyton, slik at dette kan utnyttes bedre i de tekniske emnene i 
ingeniørutdanningen. Det kan være behov for/ønske om komprimerte kurs eller digitale ressurser, men det avklares i fagmiljøene.  
 
I noen utdanninger er digitalsikkerhet viktig og f.eks. sikkerhet i forbindelse med bruk av spørreskjema. Det kan være at ansatte trenger opplæring i etikk (i tilknytning til 
digitalisering) og GDPR. 
 
Diskusjonen i utvalget kom inn på IT-sikkerhet ved HVL i både i undervisningsrom og ved søketjenesten Bing. Det fremstår for lett å få tilgangen til andre ansatte sine filer 
(også filer som er lagret i private Teams). Skal det være den enkelte ansatte eller IT-avdelingen som har ansvar for utlogging etter en undervisningsøkt? 15 minutter 
mellom undervisningstimene er ofte knapt for å få systemene i klasserommene å fungere?  
Brit følger opp det konkrete eksempelet med søkemotoren Bing med leder for ITavdelingen.  
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi-for-digital-omstilling-i-universitets-og-hoyskolesektoren/id2870981/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi-for-digital-omstilling-i-universitets-og-hoyskolesektoren/id2870981/
https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/ikt-politikk/hva-er-digitaliseringsrundskrivet/id2462894/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi-for-digital-omstilling-i-universitets-og-hoyskolesektoren/id2870981/?ch=3#id0027
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9/22 MNT konferansen 2023 Bidrag til MNT-konferansen 2023 
Konferansen har fått navnet Utdanning for fremtidens arbeidsliv og 
foregår 16. og 17. mars 2023 ved Universitet i Stavanger.  
Frist for å melde interesse for å bidra (en sides sammendrag) er 
3.10.2022.  
 
Fakultetet ønsker å få til en kopling mellom MNT-konferansen og FIN-
konferansen i juni. Begge arrangementene har utdanningskvalitet som 
utgangspunkt og retter seg i hovedsak mot undervisere i MNT-fagene.  
FIN konferansen vil holdes hvert andre år, i etterkant av MNT-
konferansen, for å gi rom for en reprise av våre bidrag på den 
nasjonale konferansen. 

Prodekan og ALU-kontakt 
innleder. 
 
Hvordan skal vi få opp 
interessen i fagmiljøene for 
konferansen? 

Referat: 
MNT-konferanse er en lavterskel mulighet for å utvide kontaktnettet nasjonalt, særlig om en holder et innlegg. Det er mulighet for å skrive om presentasjonen på 
konferanse til en artikkel. Slik artikler viktig for å senere kunne søke om å bli meritert underviser. Konferansen vektlegg er det praktiske i emnene, det anvendte 
perspektivet.  
 
Det er viktig at dette blir løftet fram i instituttmøter og gruppemøter. Det kom opp spørsmål det bør det settes av timer i arbeidsplanen, for at flere skal prioritere å 
levere inn bidrag. Nye kollegaer bør særlig oppmuntres til å delta, og det er fint å ha en «heiagjeng» sammen med bidragsholder fra HVL. Brit tar med innspillene til 
ledermøtet. 
 
Det ble kommentert at er en god ide å koble den nasjonale MNT-konferansen og vår egne FIN-konferanse i samme år.  
 
10/22  Oppmøtetall og utvikling videre 

Orientering om opptaket høsten 2022, arbeidet med rekruttering av 
studenter fram mot 2023 og endringer i studieporteføljen på FIN. 
 

Kvalitetsrådgiver innleder. 
 
UU-FIN tar saken til 
orientering (åpent for 
innspill). 

Rekruttering til ingeniør:  
Når det gjelder rekruttering er det et nytt initiativ i FIN har vi har fått et team med fagpersoner knyttet til kommunikasjon/ rekrutteringsteamet. Vi må være på de riktige 
sosiale plattformene og ha målrettet reklame. Det planlegges å arrangere en åpen kveld for elever i Bergen i høst og et annet arrangement for å promotere (de nye) 
masterprogrammene.  
Det ble kommentert at å få elevene på campus er gull verdt, og at også besøk i vgs er veldig bra. Når det gjelder studentambassadør så er 20 % en stor stilling. Hadde det 
vært smartere å ha flere mindre stillinger med flere studenter fra ulike studieprogram?  
   

https://realfagsrekruttering.no/konferanser/mnt-konferansen-2023?utm_campaign=MNT%202023&utm_medium=email&_hsmi=224831608&_hsenc=p2ANqtz-8f8nhbHZdZNZG_fCRqYSxAEbJngZ6otI9WfkzHg2TCJDw_g5qTfpYFW2v3huvMSCUsx-Nr6cJeHDUzRQwzoMawTalBrg&utm_content=224831608&utm_source=hs_email#konferansebidrag
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11/22 https://studenthelse.no/  
 
Vedlegg:  
Pressemelding hovedfunn i SHoT2022 
SHoT2022 for HVL 

SHoT 2022 
Undersøkelsen er nylig publisert og det blir ikke gitt en presentasjon 
av undersøkelsen i møtet. Vedlagt er pressmeldingen for den 
nasjonale undersøkelsen og hovedfunn for HVL. Læringsmiljøutvalget 
(LMU) ved HVL har et særlig ansvar for å behandle undersøkelsen, 
men den er aktuell også for andre utvalg og i ulike sammenhenger i 
HVL. 
 

Prodekan innleder. 
 
Har noen av medlemmene i 
utvalget innspill til funn i 
undersøkelsen som bør følges 
opp i HVL? 

Referat:  
Det ble sagt i møtet at resultatene fra undersøkelsen er en kalddusj for høyere utdanning. Det er tydelig at studentene trenger ressurser og oppfølging via Sammen, og at 
en økt andel trenger tilgang til psykolog. Det er mange som sliter med søvn, noe som kan føre til psykisk uhelse. Er søvn en tematikk som bør løftes mer fram i God start-
foredraget fra Sammen ved studiestart?  
 
Når det gjelder hva vi bør ha fokus på i FIN ble det av flere trukket fram at mange studenter sliter med ensomhet. Det vi gjør i FIN start med å koble studentene i små 
grupper er veldig viktig og det samme er det å ha en lærerstyrt inndeling ved gruppearbeid. HVL skal være tett på, og at så mange studenter da ofte/svært ofte savner 
noen å være sammen med er bekymringsfullt – det gjelder for 24 % menn (23 % på HVL) og 31 % kvinner (27 % på HVL) på FIN.   
Henger dette sammen med at det er veldig fullt på campus i Bergen? Det ble kommentert at det er vanskelig for studentene å finne rom hvor de kan sitte samlet med 
klassen sin og jobbe. Da er det noen som raskt går hjem etter undervisningen. Bør vi innføre klassens time med en faglærer? Bør alle studentene (eller de nye) kalles inn 
til samtaler? 
 
Det er positivt at FIN studentene ikke skiller seg ut fra resten av HVL med et høy/problemfylt bruk av alkohol. Dette er et større problem for menn enn kvinner og blant 
FIN-studentene har det i perioder vært hard festkultur.  
 
Videre ble de trukket fram at det var overraskende at selvskading er et så stort problem (FIN : 7 % menn og 22 % Kvinner). Vi må være oppmerksomme på at blant 
studentene er det mange som har tanker om og har utsatt seg for selvskading og selvmordsforsøk.  
 
11/22 Eventuelt 

Under orientering fra ALU kom det opp at HVL nå satser på universell utforming av undervisningen, blant annet ved å fremheve kravet om teksting av 
alle undervisningsvideoer. Det er ønskelig at dette er en egen sak i neste møte.  

Muntlig 
orienteringer:  
 

Faste orienteringer (dersom det har vært møter i utvalgene): 
- Orientering fra Utdanningsutvalget ved HVL 
- Orientering fra Koordineringsutvalget for ingeniørutdanningen (KUI) 
- Orientering fra Læringsmiljøutvalget 
- Orientering fra arbeidet til fakultetstillitsvalgte (FTV) / Studentrådet FIN. Utgår, ingen presentasjon i møtet. 
- Orientering fra Avdeling for læring og utvikling av undervisning  (ALU) 

 

https://studenthelse.no/
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/hvl-uninett/Boards/Details/247238
https://www.hvl.no/om/organisering/fin/rad-og-utval-ved-FIN/koordineringsutvalget-for-ingeniorutdanning/
https://www.hvl.no/om/utval/lmu/
https://www.hvl.no/alu/
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