Oppsummering fra møte i FoU – utvalget 8.5.2018
Møteleder: Alice Kvåle (Pro-dekan for forsking)
Deltagere: Marit Graue (IHO, vara for Stine Øye), Ole Bjørn Rekdal (IVD), Hanne Tuntland (IHF, vara
for Liv H Magnussen), Marit Solheim (senterrepresentant, vara for Frode F Jacobsen), Margreth
Grotle (ekstern representant, OsloMet), Trine-Lise Steinskog (stipendiat), Ingrid Egge (studentrepresentant) (Flere deltok via Skype).
Observatør: Trond Brattelid

Små driftsmidler
En gjennomgang av prosess og endelig fordeling av små driftsmidler med justeringer i samråd med
Dekan Randi Skår. Forskergruppene får tildeling ut fra rapportering (vurdert av en komite),
sentertilknytning og senterfinansiering.

FoU-tid
Gjennomgang av prosessen for evaluering av søknader om og tildeling av FoU-tid ved FHS. Det har
vært forskjellig tradisjon ved de ulike studiestedene mht prosessen for å søke om FoU-tid, og
utlysningen for 2018/19 er basert på en sammensatt prosess hvor momenter fra alle studiestedene
er tatt med. Utlysning og rettledning for å søke om FoU-tid 2018/19 Søknadene har blitt evaluert
etter en skala 0-16 av kommisjon sammensatt fra de fire instituttene og ulike studiestedene:
Professor Christine Øye
Professor Liv Heide Magnussen
Professor Jon Roger Andersen
Professor Jon Arne Løkke
En egen oppsummering av vurderingen søknadene og tildelingen av FoU-tid ved FHS vil bli lagt ut
sammen med informasjon om tildelingen.
Det er et ønske om at fagseksjonslederne i forkant av tildelingen identifiserer de høgskolelektorene
som er i førstelektorløp og sikrer at de får tilstrekkelig tid til å følge opp kompetanseutviklingen.
For å sikre at nytilsatte i løpet av 2018/19 får mulighet til å ha FoU-tid har Dekan en egen pott til
tildeling ved ansettelsestidspunkt for denne perioden.

Forskergruppene ved HVL
Basert på oppsummeringen av forskergruppeledermøtet 5. april er det tid for å trekke linjene for
organisering og oppbygning av forskergruppene ved FHS med fokus på blant annet:






antall grupper
størrelser på grupper
campusovergripende omfang
kompetansesammensetning i gruppen
phd-tilhørighet

I tillegg vil det være av interesse å kartlegge hvordan kompetansen vil bli brukt utenfor gruppen.

Forskergruppeledermøte høst 2018
Tema for neste forskergruppeledermøte er «Hvordan heve kompetanse» og vil da kunne ha fokus på:
 Synergieffekten av fusjonen – hvordan invitere til å bygge
 Belønnings- og stimuleringssystemer
o Søknadsskriving av ekstern finansiering
 Forvaltning av stipendiatkapitalen – hvordan følge forskergruppe og hovedveileder
 Tilrettelegging for professorløp

