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Fakultetet skal innen utgangen av september legge frem begrunnet forslag til fremtidig
senterstruktur ved fakultetet. Jeg viser i den forbindelse til høgskolestyrets vedtak i sak 29/18 og
notat fra prorektor for forskning 29.06.18  om den videre prosessen. Styrevedtaket og notatet
følger vedlagt.
 
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett har i dag 5 sentre:

·         Senter for utdanningsforskning (SUF)
·         Center of Creativities, Arts and Science in Education (CASE)
·         Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (SEKK)
·         BARNkunne –Senter for barnehageforskning
·         Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL)

 
BARNkunne og SEFAL er opprettet gjennom søknad om eksterne midler og finansiert med
eksterne midler for en gitt periode. Disse skal derfor ikke inngå i denne evalueringen. Det samme
gjelder det nasjonale oppdraget knyttet til mat, helse og fysisk aktivitet som inngår i en av
enhetene i Institutt for idrett, kosthold og naturfag.
 
Fakultetet har opprettet 5 forskningsprogram som ledes av hver sin forskningsprogramleder, og
alle fakultetets forskergrupper (ca 50 forskergrupper) hører til ett av forskningsprogrammene.
Forskningsprogrammene er:

·         Kunst, kreativitet og kulturelle praksiser
·         Språk, kommunikasjon og læring
·         Praksisnær profesjons- og utdanningsforskning
·         Bærekraft, medvirkning og mangfold
·         Idrett, fysisk aktivitet og kosthold

 
Jeg ber nå senterlederne for SEKK, SUF og CASE gi en vurdering av:

-          Hvilke av prinsippene for sentre fastsatt av styret (se vedlegg) senteret i dag
tilfredsstiller eller ikke tilfredsstiller, og om senterleder mener at senteret bør
opprettholdes slik det er organisert i dag. Jeg forutsetter at de ansatte senterleder har
personalansvar for, får anledning å uttale seg før senterleder gir sin vurdering.

 
Samtlige høringsinstanser (instituttene, prodekanene sine enheter, fakultetsadministrasjonen og
organisasjonene som er representert i fakultetets informasjons- og drøftingsutvalg) inviteres til å
gi høringsuttalelse om fremtidig senterstruktur i fakultetet.
 
Høringsfristen er 21.09.18. Høringsinnspill sendes på epost til Håvard Ulstein.
 
Vennleg helsing

Asle Holthe
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