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Ledermøtet VID 
 
Dato: 19.01.2021 kl. 08:30 
Sted: Zoom 
Arkivsak: 20/02529 
  
Tilstede:  Bård Mæland, rektor; Gunhild Odden, prorektor for forskning; 

Helene Lund, prorektor for utdanning; Benedicte Sørensen 
Strøm, dekan FH; Elisabeth Brodtkorb, dekan FS, Tomas 
Sundnes Drønen dekan FTDL; Marianne Brattland, direktør 
administrasjon; Cecilie Claviez, rektors rådgiver 
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Andre:  
  
Protokollfører: Cecilie Claviez, rektors rådgiver 
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Orienteringssaker 

    

 
 
9/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
Saker ble meldt inn i møtet (se under 15/21 Eventuelt). 
 
 
10/21 Godkjenning av referat 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
Ingen kommentarer.   
 
 
11/21 Justering av rammer og normer for studieinnsats og 
pedagogisk ressursfordeling og oppfølging av prosess knyttet til 
gjenbruk av digitalt undervisningsmateriale 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Tillitsvalgtmøte AU 21.01.2021  
2 Ledermøtet VID 19.01.2021 11/21 

 
 
Vedtak 
LM diskuterte saken som skal til tillitsvalgtmøtet 21. januar med fokus på justering av 
rammer og normer for studieinnsats og pedagogisk ressursfordeling. Det ble lagt vekt 
på at det er variasjoner på tvers av fakultet og program når det gjelder 
ressursfordeling, og at dette betyr at man må ha en fleksibel tilnærming der 
dekanene bestemmer over eget ressursbruk. Eventuelle endringer må kunne gi mer 
tid, men man skal huske på at den totale ressursmengden er begrenset. Det betyr at 
hvis man bruker mer på pedagogikk blir det mindre tid på forskning. Fakultetene skal 
i gang med å regne ut hvordan de best mulig skal bruke den pedagogiske biten for å 
kunne dokumentere hva de faktisk trenger. Det er også ønske om å tenke mer 
helhetlig rundt studieinnsats. I et slikt perspektiv er undervisningsbiten en del av et 
større bilde. Gjenbruk av digitalt undervisningsmateriale vil også hjelpe effektiv bruk 
av ressursene.  
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12/21 Budskap og kampanjebrief for bachelor sykepleien 2021 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 19.01.2021 12/21 

 
 
Vedtak 
LM diskuterte forslag til kampanjen som skal styrke årets studentopptak til BA 
sykepleie i Oslo og Bergen, og ga klarsignal for videre oppfølging. Et PR-firma skal 
nå jobbe videre med et konkret reklameforslag. Det foreslås å koke budskapet ned til 
en enkel punchline (Bli en superhelt på 3 år. Bli en sykepleier som sette spor) og 
koble på et fengende visuelt uttrykk. LM la vekt på at kampanjen må lykkes med å få 
studentene til VID med et spennende budskap. Det blir viktig å teste alternativer for 
studentmålgruppen, ivareta brandingen mot VID, konsultere med fakultet for helsefag 
og styrke den faglige dimensjonen rundt sykepleierutdanningen. Seksjonsleder for 
kommunikasjon og markedsføring konsulterer med dekan for helsefag i den videre 
oppfølging av kampanjen, som skal være på plass 1. mars.         
 
 
13/21 Veiledning for teksting av videoleksjoner ved VID 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 19.01.2021 13/21 
2 LMU læringsmiljøutvalg 20.01.2021 2/21 

 
 
Vedtak 
LM diskuterte saken og vedtok at å legge ansvaret for teksting av videoleksjoner til 
de vitenskapelige ansatte er for krevende. Man må heller finne en effektiv og 
tidssparende løsning som kan ytes sentralt til de med behov. Det skal utarbeides et 
forslag der man tar høyde for hvordan høgskolen kan støtte opp under de 
vitenskapelig ansattes behov for teksting, hvor stort behovet er og hvordan denne 
tjenesten kan tilbys på en kontinuerlig og effektiv måte. I første omgang skal det 
foreslås løsninger for de neste to månedene og deretter skal man vurdere en mer 
permanent sentral støttefunksjon som skal være operativ fra høsten av. Prorektor for 
utdanning leder saken med støtte fra Hilde Trygstad og direktør administrasjon og 
virksomhetsstyring, og kommer tilbake med saken til LM.  
 
 
14/21 VID-dagene 2022 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ledermøtet VID 19.01.2021 14/21 

 
 
Vedtak 
LM støtter at det arrangeres VID-dager i 2022, med en dato som passer for de fleste.   
LM støtter opprettelsen av en hovedkomité og en logistikk-komité som foreslått. 
Komiteenes ledere innkaller til et snarlig oppstartmøte. Det foreslås at 
hovedkomiteen vurderer spennende key notes presentasjoner og et festprogram for 
dag 1.  
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15/21 Eventuelt 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
1. Høringsinvitasjoner per 15.01.2021 
 
Disse sakene ble meldt inn i møtet: 
 
2. Rektors time  
3. Medarbeidersamtaler våren 2021 
4. Status: beredskap  
5. PC oppdatering frist til 1. februar 
6. Sikresiden.no  
7. Søknad om FOU-tid  
8. Campusutvikling Oslo 
9. Mandat for arbeidslivsportalen 
 
Vedtak 
1. LM besluttet å vurdere disse i neste LM.   
2. Rektors time er godt mottatt av de ansatte. Det har vært godt oppmøte på de to 

første møtene med over 250 deltakere hver gang. LM besluttet at det sendes ut 
invitasjoner til månedlige møter på 45 minutter med mulighet for de ansatte å 
spille inn spørsmål, team eller kommentarer (gjerne via nettskjema).  

3. LM besluttet at det er ønskelig at medarbeidersamtalene for 2021 gjennomføres 
innen 1. mai. Ledere gjøres oppmerksom på at personalhåndboka gir føringer for 
hvordan avholde medarbeidersamtaler og inneholder en mal og veiledning. HR 
kommer med et notat om gjennomføring og oppfølging til neste LM, og vil gi 
innspill til god prosess i møtet.  

4. LM besluttet å videreføre digital undervisning ut februar, og kun gjennomføre helt 
nødvendig ferdighetstrening på campus. Dette følger de mest aktuelle rådene 
myndighetene har gitt. Samtidig er campus åpen og studenter kan benytte 
bibliotek og andre tjenester så lenge smittevernrådene blir fulgt. LM vil vurdere 
nye tiltak 15. februar når det gjelder undervisning i mars, spesielt med tanke på 
videreutdanningskursene.  

5. LM besluttet at ny frist for oppdatering av PCer er 1. februar. Ledere bes 
informere de av sine ansatte som enda ikke har fått gjort oppdateringen om å 
komme til campus og få gjort denne viktige oppdateringen innen 1. februar.   

6. LM besluttet at sikresiden.no må bli et effektivt virkemiddel i beredskapsarbeidet 
til VID. Det foreslås å invitere beredskapsleder, Ingeborg Mongstad-Kvammen, til 
neste LM for å fortelle om portalen. 

7. LM besluttet at det legges ut nyhet om søknad om FOU-tid med frist 1. mars. 
Dekaner skal være informert av sine FOU-ledere om små endringer i skjema som 
ble behandlet i Forskningsutvalget. Det ble uttrykt et behov for å evaluere 
ordningen med tanke på forenkling etter i vår, og for å høste læring om hvordan 
FOU-tiden følges opp. Dette kommer som egen sak til LM. 

8. LM diskuterte hvordan følge opp campusutviklingsprosjektet i Oslo best mulig 
med tanke på læring fra Stavanger og prosessen rundt modulbygget i Oslo. Det 
ble lagt vekt på at dette er en viktig sak for de ansatte som skaper mye 
engasjement som fordrer videreføring av tett kontakt med vernelinjen og de 
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tillitsvalgte om prosessen. LM bør også kobles på når prinsipielt viktige saker 
diskuteres i campusutviklingsgruppen. Konkret ønsker LM å bli oppdatert etter 
gruppens fredagsmøter. Prosessen følger en stram tidsplan som VID ikke kan 
påvirke, men selv om mye skal være på plass til påske er mye fremdeles åpent, 
og arkitektene er opptatt av fleksibilitet.  

9. LM besluttet at prorektor for utdanning sender mandat for arbeidslivsportalen til 
neste LM, før arbeidsgruppen setter i gang.  
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