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Sak 27/08 Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkallingen ble godkjent

Sak 28/08 Godkjenning av referat fra møte i KU 25.06.08
Vedtak:
Referat fra KU -møte 25.06.08. ble godkjent.

Sak 29/08

Nedlegging av videreutdanningen i barnevern ved IS

Sakspapirer:
Notat om nedlegging av videreutdanning i barnevern
Anne Helliesen og Eilef Meland orienterte om forslaget om å legge ned videreutdanningen i
barnevern ved institutt for sosialfag.
Vedtak:
1. Videreutdanning i barnevern legges ned i sin nåværende form.
2. Institutt for sosialfag vil i sammenheng med arbeid med programporteføljen vurdere
en eventuell videreutvikling av tilbudet innenfor barnevernsområdet med tanke på
studieåret 2010-11.

Sak 30/08 Gjennomgang av fakultetets årsrapport for arbeidet med
kvalitet 2007/2008
Sakspapirer:
1. Sv fakultetets årsrapport for arbeidet med studiekvalitet 2007/2008
2. Tabellverk ift. fakultetets årsrapport for arbeidet med kvalitet 2007/2008
3. Rapport fra prosjektet ”førstesemester samhold” ved NHS-IØL
Sv fakultetets årsrapport for arbeidet med studiekvalitet 2007/2008 var blitt lagt frem i
fakultetsrådet samme dag, for de samme møtedeltagerne. Det var enighet om at det ikke var
nødvendig å legge frem rapporten på nytt.
Innspill fra fakultetsrådet ble kommentert: Det ble ikke ansett som hensiktsmessig å endre
rapportens struktur. Det ble ikke ansett som høvelig å kommentere gjennomstrømming i
forhold til lånekassens reglement i denne rapporten. Øvrige kommentarer fra fakultetsrådet
ble innarbeidet i rapporten.
Kvalitetsutvalget diskuterte rapportens innhold og kom med innspill. Det ble og gitt mulighet
for instituttene til å supplere med skriftlige innspill.
Av vesentlige innholdsmessige endringer ble det besluttet at avsnittet der man definerer
forskningsbasert undervisning ble tatt ut av rapporten. Det ble isteden fremmet forslag om at
diskusjon om dette begrepet videreføres i annet arbeid.

Vedtak
Rapporten godkjennes med de overnevnte innspill.

Sak 31/08

Eventuelt

Orientering om UNIPED kurs
Eva Hærem orienterte om neste kurs i universitetspedagogikk 20. - 21. november.
Instituttlederne ble oppfordret til å minne faglige ansatte om krav til pedagogisk
basiskompetanse. De som mangler pedagogisk basiskompetanse er forpliktet til å
gjennomføre kurset.
Orientering om styresak 35, gjennomstrømningstall for fakultetet.
Utredning fra fakultetet skal behandles i UiS styret 22/23 oktober.
Det ble orientert om prosessen i denne saken. Fakultetet og instituttene er blitt bedt om å
kommentere de studieprogrammene som har en lavere gjennomstrømning enn 85%.
Påminning om tidligdialog.
Eva Hærem oppfordret instituttene om å sette i gang tidligdialog så snarlig som mulig.

Eva Hærem
Leder

Cecilia Roberts
Sekretær

Kopi: Dekan og fakultetsdirektør

