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Referat fra STK styremøte 2. mars 2021 

Tilstede: 

Professor May-Len Skilbrei, representant fra Det juridiske fakultet 

Professor Marianne Bjelland Kartzow, representant fra Det teologiske fakultet 

Professor Hans Jacob Orning, representant fra Det humanistiske fakultet 

Professor Ole Jacob Madsen, representant fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Seniorrådgiver Thomas Walle, representant fra Musea i Sogn og Fjordane 

Professor Tove Pettersen, representant for fast vitenskapelig tilsatte ved STK 

Postdoktor Kristin E. Førde, representant for førebels vitenskapelig tilsatte ved STK 

Seniorrådgiver Helle Pedersen Granum, representant for administrativ stab ved STK  

Iselin Borgen, personlig vara fra programstudentene ved STK 

Senterleder Inger Skjelsbæk 

Kontorsjef Andrew Feltham 

 

Frafall: 

Seniorrådgiver Knut Oftung, representant fra Likestillings- og diskrimineringsombud 

 

Ikke tilstede: 

Professor Hans-Christian Åsheim, personlig vara fra Det odontologiske fakultet 

Førsteamanuensis Kristin Hegna, personlig vara fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet 

Professor Hilde Bondevik, personlig vara fra Det medisinske fakultet 

Professor Geir Dahl, personlig vara fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Professor Odin Lysaker, personlig vara fra Universitetet i Agder 

Seniorrådgiver Ole Nordfjell, personlig vara fra Reform – ressurssenter for menn 

Førstelektor Sara Orning, personlig vara for fast vitenskapelig tilsatte ved STK 

Stipendiat Vilde A. Pettersen, personlig vara for førebels vitenskapelig tilsatte ved STK 

Seniorrådgiver Liv Sæther, personlig vara for administrativ stab ved STK 

Elise Messel Johansen, representant fra programstudentene ved STK 

Harry Ainscough, representant fra Studentparlamentet 

Wendy Nicole Sloan, personlig vara fra Studentparlamentet 

 

Tirsdag 2. mars 2021, klokken 14:00-15:30 

Digitalt møte på Zoom  

Saksliste 

1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Styret godkjenner innkalling og saksliste 

2/21 Godkjenning av referat fra styremøte 8. desember og sirkulasjonssak 9. desember 

Styret godkjenner referatene 
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3/21 Orientering fra Senterleder  

Styret tar orienteringen til etterretning  

4/21 Orientering om undervisningssituasjonen ved STK 

Styret tar orienteringen til etterretning men med noen bemerkninger:  

- Styret ber om at det gjennomføres analyser av frafall og gjennomføringsgrad på spesielt 

Bachelor. En systematisk oversikt bes presentert for styret. Hvordan står dette seg mot andre 

steder? Kan det settes inn tiltak? Andre former for studentaktiv læring og involvering? Bør vi 

revidere emnebeskrivelsene for å nå de riktige studentene? Her må det også tas høyde for 

historiske årsaker og eventuelt særskilte utfordringer for STK. 

- Angående revidering av emner: savner studentinvolvering i arbeidet og et blikk på 

arbeidsmetoder i det pedagogiske arbeidet 

5/21 Godkjenning av virksomhetsrapport og årsrapportering 2020 

Styret godkjenner virksomhetsrapportering og årsrapport 2020, med følgende bemerkninger: 

- Styret uttrykker bekymring for stipendiater og postdoktorer og ber om at det undersøkes om det 

er noen tiltak som kan settes inn. Kollektive tiltak? Skape aktivitet blant dem?  Hjelpe til med å 

holde ting i gang. Mye av problematikken er knyttet til midlertidigheten. Mulighet for å gi 

forlengelser til stipendiat og postdoktor? Ledelsen bes sette opp et møte med stipendiater og 

postdoktorer for å undersøke mer. 

- Ledelsen bes oppdatere styret på utfall/fremgang på dette til neste gang 

6/21 Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt 

 

 


