
Funksjonsplan*  
[*Versjon 28.11.2017] 
Senter for nye medier (SfNM) - Enhet for intern og ekstern 

samhandling (midlertidig plassering) 

Utkast til funksjonsplan følger mal for arbeid med og utforming av funksjonsplanene og er delt inn i 

følgende fem deler: 

1)      Målbilde for funksjonsområdet 

2)      Utfordringsbilde 

3)      Organisering 

4)      Ledelse 

5)      Enheter og delfunksjoner 

 

SfNM har vært representert på ett fysisk møte og 5-6 oppfølgingsmøter via Skype med Enhet for intern 

og ekstern samhandling siden midlertidig organisering ble vedtatt (oktober 2017). Det har vært nyttige 

møter med diskusjoner rundt mulige synergier, funksjonsoverlapp og samarbeidsområder, men det har 

ikke vært tid eller anledning til reelle prosesser med alle medarbeiderne på SfNM for å kartlegge eller 

avdekke nye mulige tjenester eller produkter som felles enhet. Av den grunn ble det på møte 27.11.17 

bestemt av SfNM skulle levere egen funksjonsplan som supplement til øvrig Samhandling. Med 

leveringsfrist dagen etter, 28.11, sier seg selv at det har vært ekstremt kort tid til å utforme en 

funksjonsplan og at denne planen for SfNM må tas for det den er, en foreløpig og raskt sammenstilt plan 

som ikke har involvert alle senterets ansatte og heller ikke bygger på et fullverdig og fullført  

kartleggingsarbeid. Dette er et viktig forbehold og vi forutsetter at det blir tid og rom til å jobbe videre 

med funksjonsplanen til SfNM også i det videre arbeidet med senterorganisering under P2 Faglig 

organisering.  

 

Vi svarer her hovedsaklig på punkt 1 og 2. Punkt 3, 4 og 5 besvares i kortere form med utgangspunkt i 

SfNMs funksjonsområde. Vi viser ellers til egen funksjonsplan for områdene Samhandling for utfyllende 

perspektiv for enheten totalt. Siden SfNM også skal vurderes som del av senterstrukturen ved HVL under 

P2 Faglig organisering, har vi ikke kommet like langt i kartleggingsarbeidet som andre administrative 

enheter. Mer detaljerte innspill på de tre siste punktene må derfor bli del av det videre arbeidet med 

senterorganisering under P2 Faglig organisering.   

 

Denne funksjonsplanen for SfNM utfylles av tilsvarende plan for Enhet for intern og ekstern 

samhandling, hvor flere detaljer rundt blant annet grensesnitt, synergier, dimensjonering mellom 

funksjonsområdene etc. blir beskrevet. 



Side 1 av 12 

1. Målbilde for funksjonsområdet til Senter for nye medier 

Her skildrast overordna målbilete for det samla funksjonsområdet. Relevante spørsmål:  

·         Målsettingar for funksjonsområdet - kva skal vi levere av tenester, kompetanse og kvalitet?  

 
Senter for nye medier (SfNM) er høgskolens kompetansesenter for anvendelse av nye medier og ny 

teknologi i undervisning, forskning og formidling. I vakuumet mellom teknologi og pedagogikk, vil 

senteret være en brobygger med sin kompetanse innen medieproduksjon og pedagogisk anvendelse av 

digitale medier. Senteret ønsker å bidra til at HVL blir ledende innen e-læring og digitale 

formidlingsformer. 

 

Senter for nye medier: tjenester, aktiviteter og produkter 

Vedlegg 1: Tjenester, kompetanse, aktiviteter og produkter  
 
 

E-LÆRING OG FORMIDLING 

Utvikling av e-læringsressurser i samarbeid med ulike  fagmiljøer er et område av høyeste prioritet for 

SfNM. Dette har vi mange års erfaring med innen stadig flere sjangre. I tillegg til pedagogisk kompetanse 

har senterets ansatte høy kompetanse innen teknologi, programmering, kommunikasjon og et bredt 

spekter av mediedesign og -produksjon, noe som gjør at vi kan tilby skreddersydde produksjoner og 

tjenester til fagmiljøene ved HVL. Vi jobber helhetlig med digitale produksjoner fra innledende idéfase til 

ferdig publisert produkt.  

 

Ettersom utviklingen går mot stadig mer digitalisering av læringsressurser ser vi et økende behov for vår 

kompetanse og våre tjenester. I tillegg til å bidra til økt kvalitet i undervisningen og økt læringsutbytte 



Side 2 av 12 

for studentene, bidrar digitale ressurser til mer omvendt undervisning, studentaktive 

undervisningsformer, økt bruk av formativ vurdering og enklere med deling og campusovergripende 

undervisning.  

 

SfNM tilbyr veiledning og produksjon innen kurs-/læringsdesign og utvikling av digitale læringsressurser. 

Vi tester også ut nye konsepter og formater for kunnskaps- og forskningsformidling. Her jobber vi tett 

med aktuelle fagmiljøer og administrative enheter ved HVL. Ved sammenslåing og ønsker vi et utvidet 

mandat med et mer campusovergripende samarbeid mellom SfNM og ressurspersoner og -miljøer innen 

våre fagfelt i resten av organisasjonen, i alle nærregioner.  

 

 

UTPRØVING OG INNOVASJON 

 

Våre medarbeidere har høy digital og pedagogisk kompetanse og videreutvikler denne gjennom 

uttesting av ny teknologi og programvare. Flere av tjenestene og produktene vi tilbyr er resultatet av 

denne typen innovativt og strategisk forankret utviklingsarbeid. I fusjonsavtalen for Høgskulen på 

Vestlandet (HVL) er digitalisering lansert som et viktig strategisk satsingsområde. SfNM vil fortsette å 

være en kreativ og nytenkende bidragsyter i dette arbeidet, for hele HVL.  

 

Faglig oppdatering og nettverk 

Vi holder oss også faglig oppdatert gjennom deltakelse på arrangementer og i fora for 

erfaringsutveksling innen medieproduksjon og pedagogikk. Her er blant annet vår tilknytning til Media 

City Bergen (MCB) og partnerne i klyngen viktig. MCB har som ambisjon å skape et internasjonalt 

ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling, også innen UH-sektoren. Her samles ledende 

aktører innen media, teknologi, utdanning og forskning. Som aktiv medlem av MCB har SfNM på vegne 

av HVL etablert gode kontakter i denne medieklyngen for gjensidig kunnskapsutveksling. Spesielt er 

samarbeid med DigUiB viktig for strategisk utviklingsarbeid og erfaringsutveksling innen digitalisering, e-

læring og medieproduksjon.  

 

Teknologiforståelse og anvendelse  

Innen strategiske områder og i samarbeid med fagmiljøene på høgskolen prøver vi ut nye teknologier, 

ser på hvordan de kan anvendes inn mot dagens og morgendagens undervisning, samt utforsker 

muligheter for nye undervisnings- og formidlingsmetoder. Denne kunnskapen videreformidles internt og 

eksternt  og fremmer en delingskultur som SfNM ønsker å bidra til.   

 

 

TJENESTER OG PRODUKSJON 

 

Rådgivning 

SfNM veileder fagansatte i utvikling, produksjon og bruk av læringsressurser. SfNM gir råd til fagmiljøene 

om bruk av egnede formidlingsformat til ulike undervisningsformål, om hvilke type læringsressurs de 
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bør utvikle med tanke på studiemnets egenart, studentenes læringsutbytte og vurderingsformer 

tilpasset undervisingsformen.  

SfNM veileder de ansatte i manusarbeid, visualisering og formidlingsteknikker. 

SfNM bidrar med teknisk rådgivning i valg og bruk av digitale medier og utstyr.  

I samarbeid med fagmiljøene bidrar vi i utvikling av større undervisningsopplegg med digitale 

læringsressurser og i utforming av søknader om eksterne midler.  

I tråd med høgskolens digitale satsing produserer vi nettressurser innen digital kompetanse for 

pedagogisk bruk. Disse gjøres tilgjengelig for alle ansatte ved HVL og deles åpent for alle gjennom egen 

nettside. 

 

Læringsdesign 

I samarbeid med fagmiljøene bidrar vi med råd og teknisk støtte til hvordan man kan utforme 

nettbaserte kurs/studier. Dette for å støtte studentenes læring på best mulig måte ved hjelp av digitale 

verktøy, tjenester og plattformer i samspill med klasseromsundervisning.  

 

MedieLab - eLæring og digital kompetanse i praksis 

Vi har etablert MedieLab som et åpent tilbud for alle ansatte ved Campus Bergen hvor vi tilbyr rådgiving 

og produksjonsstøtte knyttet til utvikling av e-læringsressurser, videoproduksjon og digital kompetanse. 

I Medielab studio kan de alle ansatte bestille tid for fotografering eller innspilling av miniforelesninger, 

lydfiler eller video for å gi økt kvalitet i undervisning, forskning og formidling. Vi har nylig anskaffet 

portabelt streamingutstyr som gjør oss i stand til å duplisere MedieLab som tjeneste på andre campus. 

MedieLab er en innspillingstjeneste som har blitt utviklet og etablert siste to år, 2016-17, og har som 

strategisk satsing bidratt til økt omfang og kvalitet i e-læring og digital kompetanse. SfNM ønsker å 

videreutvikle og kunne tilby MedieLab som permanent tjeneste på alle HVL sine campus. Dette vil kreve 

en investering i utstyr og økt bemanning på dette tjenesteområdet. Dette vil vi henstille om at HVL 

iverksetter som en strategisk forankret satsing for å sikre en mer systematisk og helhetlig videreutvikling 

av digital kompetanse og e-læring ved HVL.  

 

Design og visualisering 

Vi tilbyr design av ulike medietyper, som trykksaker, web og video. Vi produserer også foto, illustrasjon 

og grafiske framstillinger som bidrar til å levendegjøre innhold tilpasset målgruppen. 

 

SfNM utfører profileringstjenester på oppdrag fra Seksjon for kommunikasjon. Vi har vært sentral i 

implementering og forvaltning av HVL sin visuelle profil (og tidligere for HiB sin profil), og er i dag 

hovedleverandør av designtjenester til HVL. Dette omfatter blant annet design av trykksaker; 

studiekataloger, årsrapporter og brosjyrer, annonser, postere, rollups, videografikk, webgrafikk m.m. Vi 

leverer også foto- og videotjenester til Seksjon for kommunikasjon (og HVL for øvrig), både i og utenfor 

studio. 

 

Animasjon 

SfNM produserer motion grapichs (bevegelig design), 2D- og 3D-animasjoner i ulike stiler og teknikker 

tilpasset behov og ressurser. Stiliserte, animerte framstillinger har vist seg å være et effektivt 

http://www.hvl.no/medielab
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virkemiddel i  kunnskapsformidling, og vi kan bidra i hele produksjonsprosessen fra prosjekt- og 

idèutvikling til ferdig produksjon. Vår kompetanse innen 3D-animasjon benytter vi også i vårt arbeid 

med VR og AR.  

 

Filmproduksjon 

Vi utvikler og produserer profesjonelle videoproduksjoner i ulike sjangre og format fra idèutvikling til 

publisering. Dette kan være reportasjer, minidokumentarer, instruksjonsfilmer, dramatiseringer, 

intervjuer, flerkameraproduksjoner etc. basert på videoopptak på location eller i studio. Vi produserer 

også 360-video og droneopptak. 

 

Dokumentasjon 

Vi tar stillbilder, streamer og/eller filmer events, konserter, seminarer, konferanser, workshops etc. som 

skal dokumenteres og gjøres tilgjengelig for studenter og andre aktuelle målgrupper i etterkant. Dette 

kan være alt fra enkle videoproduksjoner til avanserte flerkameraproduksjoner. 

 

Streaming og virtuelle møter 

Vi tilbyr bemannet streaming fra Mimes Brønn og fra vårt studio på Kronstad. I tillegg har vi nylig 

anskaffet portabelt streamingutstyr som gjør det mulig for oss å streame fra ulike lokasjoner og 

studiesteder. Med dette utstyret kan vi også produsere en sending fra flere campuser samtidig.  

I tillegg til teknisk kompetanse har SfNM spesialkompetanse innen flerkameraproduksjon og 

formidlingsaspekter ved slike produksjoner. Summen av vår kompetanse, erfaring og utstyr/fasiliteter 

gjør at vi ønsker å få et utvidet formelt ansvar for dette området for alle studiesteder i framtiden. Dette 

vil forutsette en strategisk satsing på nødvendig utstyr, kompetanse og bemanning.  

Nb: SfNMs streamingtjenester må ikke forveksles med AV/TV-løsningen ved HVL som driftes av IT/AV-

gruppen. 

 

Programmering, web og app 

SfNM har utviklet web-baserte tjenester og mobilapplikasjoner i en årrekke. Våre designere og utviklere 

følger med på den raske utviklingen og de nye mulighetene som oppstår innen dette feltet og utvikler 

web- og app-ressurser som er etterspurt av fagmiljø og studenter ved HVL og gir verdifull støtte til 

fagmiljøene i deres undervisning, forskning og formidlingsaktivitet. Avhengig av målgruppe og 

oppdragsgiver kan disse ressursene ha ulikt innhold: quiz, video, illustrasjon, foto, skriftlig fagstoff, 

lærerveiledning, spill eller interaktive løsninger. I samarbeid med ulike fagmiljø utvikler vi også 

mobilapplikasjoner til bruk i formidlings- og læringssammenheng.  

 

360, VR og AR 

Bruk av nye teknologier som f.eks. 360 video/VR/AR gir unike muligheter for å styrke læringsutbyttet til 

studentene. Denne teknologien er på full fart inn i UH-sektoren. Virtuelle vandringer, virtuelle øvelser, 

simuleringer og demonstrasjoner er noen av de varierte undervisningsmulighetene denne teknologien 

åpner for. Det siste året har vi satt oss inn i dette feltet og gjennomført pilotprosjekter på oppdrag fra 

eksterne samarbeidspartnere og i samarbeid med ulike fagmiljø ved HVL. I dette arbeidet drar vi nytte 
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av hele bredden av vår kompetanse. SfNM ønsker å satse videre på dette feltet i samarbeid med flere 

fagmiljø ved HVL. 

 

Universell utforming  

Senteret har kunnskap, erfaring og kompetanse med utforming av digitale tjenester og produkter som 

tilfredsstiller nasjonale standarder og krav til universell utforming, spesielt innen digitale produkter. 

Men i tillegg til egne produkter og tjenester, samarbeider vi også med fagmiljøene om dette. Vi har 

f.eks. sammen med Byggfag på Avdeling for ingeniørutdanning laget et nasjonalt opplæringsprogram for 

universell utforming innenfor plan- og bygningslovens virkeområde, på oppdrag fra Statens byggtekniske 

etat.  

 

Grenseflater 

SfNM leverer tjenester og produkter til støtte for kjernevirksomheten ved høgskolen; undervisning, 

forskning og formidling. Produkter og tjenester leveres i all hovedsak mot fagmiljøene. Men disse 

leveransene krever som regel koordinering og utstrakt samarbeid med andre administrative enheter. 

Kvaliteten på produktene vi leverer avhenger av et velfungerende samarbeid med f.eks. IT/AV, 

Kommunikasjon, Biblioteket, Forskningsrådgivning, EVO osv. SfNM er opptatt av delingskultur og at 

administrasjonen bygger ned siloer mellom enhetene og setter fagmiljøene behov i sentrum og leverer 

helhetlige tjenester som svarer på fagmiljøenes behov. Dette gjør at SfNMs ofte anvender sin spesielle 

posisjon og hybridkompetanse som formidler mellom fag og administrasjon, mellom teknologi og 

pedagogikk. Sagt på en annen måte; kvaliteten i våre tjenester og produkter, som skal være med å heve 

undervisningskvaliteten, forskning og formidling, forutsetter at deling og samarbeid mellom 

administrative enheter styrkes og forbedre på alle nivå. Vi ønsker å bidra til dette både gjennom praktisk 

samarbeid, men også ved å dra veksler på vår erfaring med digitale samarbeidsverktøy i prosjektarbeid 

og intern kommunikasjon. Vi har også erfaring og kompetanse på bruk av LMS som it’s learning og nå 

Canvas, men ønsker en enda mer sentral involvering i nettpedagogikk, lærings- og kursdesign i kraft av 

den sentrale rollen vi allerede har i produksjon av digitale læringsressurser. Kombinasjonene av 

pedagogisk og teknologisk kompetanse gjør at vi kan støtte, rådgi og samarbeide med fagmiljøene i hele 

prosessen fra produksjon til pedagogisk anvendelse av læringsressursene.  

 

Vedlegg 2 - Grenseflater for SfNM 
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Eksterne kunder og samarbeidsprosjekter 

I tillegg til intern virksomhet har senteret også en rekke eksterne prosjekter og oppdragsgivere. Dette 

henger sammen med vår finansieringsmodell, men er også med på å gi oss nyttige erfaringer fra 

samfunns- og næringsliv, hovedsakelig innenfor utdanningssektoren, men også ABM-sektoren (arkiv, 

bibliotek og museum) og bevilgende myndigheter og departementale enheter innen forskning og 

formidling. Den kunnskapen vi får gjennom slike oppdrag gir verdifull erfaring og kompetanse med stor 

overføringsverdi til høgskolen. Denne kunnskapsutvekslingen bidrar også til profilering og synliggjøring 

av HVL for eksterne kunnskaps- og formidlingsinstitusjoner og er med på å bygge HVLs omdømme utad 

på en positiv måte   

 

Eksempler på eksterne prosjekter, kunder, oppdragsgivere og samarbeidspartnere: 

Med støtte fra Utdanningsdirektoratet har vi i samarbeid med Statped Vest og Universitetet i Valencia 

utviklet Trello, en app hvor barn kan lære seg matematikk gjennom lek og utprøving. 

 

For NDLA har vi utviklet diverse læringsressurser innenfor ulike fag i videregående skole. Disse 

ressursene omfatter alt fra tekst, video, animasjon og spill. 

 

På oppdrag fra Avinor har vi laget en 360 visning av den nye terminalen på Bergen lufthavn. Her får du 

en virtuell vandring, med tilleggsinformasjon i kommentar på tilhørende lydspor. 

 

For Fjell festning (Museum Vest) har vi laget en stedbunden applikasjon - Den digitale festning - som 

formidlingskanal av kunnskap om festningen og det den skjuler. 

 



Side 7 av 12 

I samarbeid med Bergen Kommune og med støtte fra Utdanningsdirektoratet har vi utviklet 

nettressursen zmekk.no, med flerspråklig fagopplæring i matematikk og samfunnsfag.  

 

Vi samarbeider med DigUiB om strategisk utviklingsarbeid og erfaringsutveksling innen 

medieproduksjon, e-læring og digital kompetanse.  

 

Senter for IKT i utdanningen - Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) er et utviklingsprosjekt i regi 

av IKT-senteret hvor lærerutdanningen ved Stord har prosjektledelse for HVL, og lærerutdanningen i 

Sogndal er med i tillegg til Senter for nye medier fra Bergen. Det er et samarbeidsprosjekt med HSN og 

skal munne ut i en MOCC og et videreutdanningstilbud som skal tilbys av HVL og HSN høst 2018.  

 

2. Utfordringsbilde 

Kort skildring av utfordringar prosjektgruppa ser på noverande tidspunkt for funksjonsområdet i HVL, 

med tanke på å nå målsettingane. Relevante punkt kan t.d. vere knytta til:  

·         Nasjonale føringar og relevante endringar i omgjevnadane  

På hvilke område innanfor vår funksjon ser vi behov for utvikling av tenester, kvalitet eller  

kompetanse? T.d.: 

● Digitalisering 

T.d.: Korleis vil digitalisering påverke funksjonsområdet/einingane med tanke  

på tenesteutvikling, ressursar, kompetansekrav  

–kan ein allereie no seie noko om dette?  

 

● Internasjonalisering 

T.d.: Korleis skal funksjonsområdet/einingane møte krava om auka  

internasjonaliseringsverksemd? Kva slags krav til kompetanse 

og/eller tenesteutvikling innan funksjonsområdet kan ein sjå i samband med dette? 

Effektivitet og samarbeid på tvers av einingar og avstander 

 

Vi skriver noe om nasjonale føringer og utfordringer under neste punkt organisering. Ellers har SfNM 

ikke hatt tid til eller vært med i OU-prosesser som har omfattet en kartlegging av dette området. Gitt 

kort frist for utarbeidelse av denne funksjonsplanen, finner vi det mest formålstjenlig at vi bruker P2 

senterorganisering til å kartlegge og beskrive utfordringsbilde på en helhetlig og dekkende måte med 

senterorganisering som bakteppe. Viser også til funksjonsplan for samhandling på dette punktet.   

 

3. Organisering 

Korleis skal den valgte organiseringa bidra til å nå målsettingane og møte utfordringane? 

Skildring av føremålet med organiseringa. 
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Senter for nye medier sin kunnskap og erfaring innen digitale medier vil kunne rådgi med tanke på 

løsninger for profesjonell intern og ekstern kommunikasjon. SfNM har investert i utstyr som blant annet 

vil muliggjøre streaming fra flere campus samtidig. Utforskningen av nye medier er en del av senterets 

aktiviteter og vil bidra til at HVL holder seg i front i bruk av digitale løsninger for intern og ekstern 

samhandling og kommunikasjon. Vi har spesielt erfaring med visuell kommunikasjon, f.eks. via web, 

blogg, app og sosiale medier. Et nært samarbeid mellom SfNM og Kommunikasjon vil være naturlig for å 

nå enhetens målsettinger på dette området. Vi er samtidig opptatt av å samarbeid tett med alle 

administrative enheter som har grenseflater og kompetanseoverlapp inn mot disse funksjonene, som 

f.eks. IT/AV, Bibliotek, forskningsrådgivere, EVO etc. Vi støtter og vil bidra til tiltak som gjør det enklere å 

samarbeide på tvers og dele beste praksis, erfaring og kunnskap med hele organisasjonen.  

 

Organisasjonskart for funksjonsområdet. 

Kort skildring av samarbeidet mellom funksjonsområdet sine tenester på verksemdsnivå, i  

fellestenester og i fakultet, og korleis organiseringa skal leggje til rette for slikt samarbeid. 

Dette skildrast meir detaljert under kvar eining (pkt. 5). 

 

Som ledd i økt satsing på strategisk ledelseskompetanse innen digitalisering og e-læring bør HVL se til 

hvordan andre UH-institusjoner som har lykkes på dette området har innrettet seg organisatorisk. Vi kan 

nevne eksempler fra studiebesøk og samarbeid med alt fra Universitet i Valencia til norske 

utdanningsinstitusjoner som UiB, UiO, HiOA, UiA, NTNU, HSN, BI, m.fl. som alle inngår i vårt faglige 

nettverk på ulike måter. Ved disse institusjonene har man fulgt anbefalingene som gis i alle sentrale 

nasjonale dokumenter, f.eks.:  

● Digital tilstand (Norgesuniversitetet 2014),  

● Ikke i mål, men på god vei (NOKUT 2016),  

● eCampus oppsummering (Uninett 2017), og  

● Utkast til digitaliseringsstrategi for UH-sektoren 2017-21 (KD 2017) 

 

Fra Digital tilstand:  

“[Lærestedene bør] opprette samordnede støttefunksjoner som omfatter læringsteknologi, 

medieproduksjon og UH-pedagogikk som evaluerer lærestedets utdanning, knytter praksis til pedagogisk 

forskning, og utvikler undervisernes pedagogiske og digitale innovasjonsevne. Flere nordiske læresteder 

har ”teaching & learning centers” som integrerer disse funksjonene i ett helhetlig fagmiljø.”  

– Norgesuniversitetet, Digital tilstand, 2014 

 

Det er gjennomført undersøkelser av digitalisering i utdanningsvirksomheten ved norske universiteter og 

høyskoler, senest i 2014, som viser at den i stor grad har vært styrt av enkeltpersoner og ildsjeler og i 

mindre grad har vært forankret i ledelsen og helhetlige institusjonsstrategier.  
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– Digitaliseringsstrategi for UH-sektoren (

Senter for nye mediers primære ønske er:  

 

At det etableres, og at SfNM inngår som en av flere selvstendige enheter i en ny sentral organisatorisk 

enhet av typen “Læringssenter/Læringslab” eller tilsvarende, som får et overordnet, campus-

overgripende og koordinerende ansvar for funksjoner som per i dag mangler en sentral organisatorisk 

forankring.  

– Høringsinnspill til administrativ organisering (SfNM) 
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Eksempel på organisering fra Høgskolen i Hedmark, FRA PROSJEKT TIL LINJE Organisering av videre 

høgskolesatsing: Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring (2016)

 
Figur-forklaring: Grønn person - ePedagog på avdelingen; Oransje person - Prodekan utdanning; Grå 

person - Ressurs i høgskoleadministrasjonen; Svart person med kappe - Superbruker/‘ildsjel’ på avdeling; 

Blå person - Kursansvarlig i høgskolepedagogikk  

 

Overført til HVL foreslår SfNM en modell hvor funksjonsområdet i “grønn boks” i figuren er dekket av 

Senter for nye medier og eventuelle ressurspersoner/-miljøer med overlappende kompetanse som kan 

bidra inn i enhetens definerte funksjoner. HSN og Innlandet kaller det “TLC- Teaching and Learning 

Centre”. For oss er navnet på enheten av underordnet betydning, men vi anbefaler og ønsker at det 

opprettes en slik sentral enhet, subsidiært en mer midlertidig satsing tilsvarende den UiB har gjort 

gjennom opprettelse av DigUiB som et “program”. Dette for å tydeliggjøre at det er en ledelsesforankret 

strategisk satsing som løfter frem digital kompetanse og e-læring i organisasjonen i en definert periode 

med spesielt fokus på strategisk utvalgte områder og målrettede tiltak som måles på kvalitet og iht. 

resultatmål over tid.  
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4. Leiing 

Kort skildring av leiarstruktur, rapporteringslinje, ansvarog mynde (inkl. prosesseigarskap) innanfor 

funksjonsområdet. 

 

SfNM (den gang “Mediesenteret”) var rundt tusenårsskiftet en del av Høgskolen i Bergen sitt “Prosjekt 

læringssenter” - bestående av IT, Biblioteket og Mediesenteret. Det var en prøvemodell som ble forlatt 

etter et par års utprøving, men siden har SfNM vært en selvstendig resultatenhet med eget budsjett- og 

personalansvar, med en finansieringsmodell som forutsetter en viss andel ekstern finansiering. Vi ønsker 

i likhet med de andre enhetene i Samhandling å videreføre en modell med økonomisk og ledelsesmessig 

autonome enheter under samme organisatoriske enhet (gitt at det skulle bli et varig utfall av midlertidig 

organisering). Senteret må ha en senterleder med budsjett- og personalansvar, som igjen rapporterer til 

og ka nvære underlagt enhetsleder. Lederstillingen ved senteret er pt. midlertidig besatt ved intern 

omrokkering pga. vakans som oppstod vår 2017, da tilsettingsstans i lederstillinger var innført. Det er 

konsensus blant senterets ansatte og også fungerende leders ønske og anbefaling til HVL at senterleder-

stillingen lyses ut så snart som mulig for å sikre rekruttering på en strategisk forankret måte med 

mulighet for å besette stillingen med en best mulig kvalifisert leder med rett mandat, kompetanse og 

myndighet for å kunne bidra med innovativ kraft og visjon til satsing og utviklingen av HVL på dette 

området. Det betyr som minimum intern utlysning, men aller helst ekstern utlysning med en strategisk 

utformet stillingsbeskrivelse og mandat som står i samsvar med senterets nye mandat og 

organisatoriske plassering. Det er naturlig å vurdere dette nærmere så snart organisatorisk plassering er 

avklart.   

5. Einingar og delfunksjonar 

Her skildrast dei ulike einingane/delfunksjonane under funksjonsområdet, inkl. skildring av kva slags 

ansvar, oppgåver og prosessar som ligg til eininga/delfunksjonen,kva slags oppgåver som skal løysast på 

studiestadsnivå, grenseflater mellom fellestenester og fakultetsadministrasjon 

og forslag til organisering for å ta hand om dette.  

 

Dette punktet avhenger av avklaringer som skjer i kjølvannet av administrativ organisering. Det har 

verken vært tid eller prosesser som har gitt grunnlag for å beskrive mulige scenarier som kan oppstå på 

dette punktet, men vi har gitt innspill i funksjonsplanen til enhet for Samhandling om mulig utvidelse i 

kapasitet og bemanning på produktområder som streaming og videoproduksjon. Videre detaljer på 

dette er det naturlig å gi under planlagt prosess i P2 Faglig organisering, senterorganisering. Gitt 

administrativ organisering som i dag, er vi kjent med og stiller oss bak det som fremkommer i den 

parallelle funksjonsplanen for enhet for Samhandling på dette området.  

 

Vedlegg 1: Senter for nye medier: tjenester, kompetanse, aktiviteter og produkter - versjon 28.11.17 

Vedlegg 2: Grenseflater for Senter for nye medier  

 


