Oppsummering av aktivitetene i 2019
I. INNLEDNING
Styret har gjennomført 4 møter og behandlet til sammen 48 saker. Den største aktiviteten i
UH-nett Vest i 2019 har vært arbeidet med ny strategi. I styremøtet 3. april 2019 ble det
vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe med mandat å levere et forslag til ny strategi for
nettverket. Forslaget ble behandlet i styremøte 29. november 2019.
Styret har behandlet søknader om forskningsmidler, og vedtok i møte 29. november 2019 å
tildele kr. 2 126 600 i såkornsmidler til 13 prosjekter.
3.-4. april ble den årlige Solstrandkonferansen gjennomført. Teamet på konferansen var
«Samarbeid med arbeidslivet.»
Siden oppstarten av UH-nett Vest i 2008, har den faglige aktiviteten vært organisert i ulike
arbeidsgrupper. I 2019 har nettverket hatt 10 ulike arbeidsgrupper. Fire av disse har søkt, og
fått tildelt midler til faglig aktivitet.
Studentrådet har hatt jevn aktivitet og arbeidet med flere saker i løpet av året.
2. NY STRATEGI I UH-NETT VEST
I styremøte 3. april 2019 (sak 6/10), ble det vedtatt å etablere en arbeidsgruppe som fikk i
mandat å lage et forslag til den strategiske retningen i nettverket, og herunder innretningen av
forskningen. Det regionale landskapet har vært i stadig utvikling siden nettverkets oppstart i
fra 2008, og arbeidsgruppen har foreslått at UH-nett Vest skal spisse sin profil som et
regionalt nettverk, og at nettverket skal være en felles drivkraft til utvikling i regionene.
Arbeidsgruppen har foreslått at det utformes tydelige virkemidler knyttet til forskningsbasert
kunnskap og utdanning til nytte for regionene i nettverket. Styret behandlet forslaget i
styremøte 29. november 2019, og besluttet at UH-nett Vest skal fortsette som et samarbeid
mellom forskningsinstitusjoner på Vestlandet, men at formålet skal tydeliggjøres, spisses og
nedskaleres. Samarbeidet skal fortsette etter tre hovedlinjer; 1)En årlig konferanse
(Solstrandkonferansen, 2)Et nettverk som fungerer som en strategisk lederarena for
institusjonene, og 3)En forsknings- og innovasjonsarena der det arbeides for å innhente
eksternfinansiering.
Arbeidet med ny profil vil fortsette i 2020.
3. SÅKORNSMIDLER TIL PROSJEKTER
Styret har avsatt to millioner til dette formålet for 2019. Ved søknadsfristens utløp var det
kommet 44 søknader, med en samlet søknadssum på 10.5 millioner kroner. Søknadene ble
behandlet i Forskningsutvalget 14.11.2019. Forskningsutvalget innstilte 13 prosjekter, for til
sammen kr. 2 126 600. Styret vedtok tildeling i styremøte 29.november 2019.

4. KONFERANSE «SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET»
Konferansen ble gjennomført på Solstrand hotell, 3.-4. april 2019. Teamet var samarbeid med
arbeidslivet, og konferansen samlet i underkant av 130 deltakere fra medlemsinstitusjonene.
De ulike sesjonene spente over tema som; grunnlag og samarbeid om en styrket region,
utdannings- og forskningssamarbeid, livslang læring, et arbeidsmarked i endring og
samarbeid i praksis. Det var hentet inn et bredt spekter av foredragsholdere fra
medlemsinstitusjonene og eksternt.
5. AKTIVITET I ARBEIDSGRUPPENE
Siden oppstarten av UH-nett Vest i 2008, har den faglige aktiviteten vært organisert i ulike
arbeidsgrupper. I 2019 har nettverket hatt 10 ulike arbeidsgrupper.
IKT og medier
Forskernettverket IKT og medier er tverrfaglig og samler forskere knyttet til
informasjonsvitenskap og informatikk, humanistiske fag, og noe mer teknisk rettede
mediefag. Våren 2019 arrangerte nettverket seminaret “AI Narrator: humanistiske
perspektiver på automatiske fortellinger”1, i Stavanger. Dette seminaret fulgte opp tema fra et
mer internasjonalt rettet seminar i London, “Automated Storytelling in the Future”, høsten
2018. Sistnevnte seminar var delfinansiert gjennom nettverksmidler fra NFR/Samkul.
Seminaret i Stavanger samlet regionale deltakere og tok for seg hvordan humanistiske
innsikter knyttet til subjektivitet og fortelling best kan benyttes til kunstig intelligente
“fortellermaskiner”. I forlengelsen av arbeidet knyttet til seminarene har nettverket levert flere
omfattende søknader med sikte på å utløse eksterne forskningsmidler. Selv om alle
aktivitetene ikke kan tilskrives nettverket alene, har mange av aktivitetene i nettverket bidratt
til å gi moment og retning til andre satsinger. Det er trukket med både bachelor- og
masterstudenter i flere delprosjekter, og det har vært aktiv medvirkning fra
doktorgradsstipendiater på arbeidsgruppens seminarer. I 2019-20 har nettverket hatt et faglig
omdreiningspunkt knyttet til møter mellom tradisjonelle fortellerteknikker, forankret i
humaniora, og nye metoder, basert på forskning innenfor kunstig intelligens.
Biblioteksamarbeidet
Biblioteksamarbeidet sto for parallellsesjonen «Eit livslangt digitalt utdanningsløp» på
Solstrandseminaret i 2019, sammen med arbeidsgruppen for digitalt samarbeid. Gruppen har
hatt flere skypemøter i løpet av året. Bibliotekssamarbeidet har fått midler fra UH-nett Vest til
en workshop om felles førstelinjetjeneste som skal holdes på UIA våren 2020.
Lærerutdanning
I 2018 fikk arbeidsgruppen tildeling av midler fra UH-nett Vest til opplæringsprogram for
studieprogramledere. Tiltaket ble gjennomført i 2019. Gjennomføring av programmet for
studieprogramlederopplæring og nettverk for disse har medført at studieprogramlederne har
møttes i fellesskap og virtuelt. Det har blitt arbeidet på tvers av programmer og innen
programmer, og tatt tak i spesifikke områder som er relevante for lærerutdanninger. To av
temaene det er arbeidet med er profesjonsfaglig digital kompetanse og internasjonalisering.
Andre tema for erfaringsutveksling har vært knyttet til den desentraliserte modellen for

barnehage- og skoleutvikling samt utvikling av lærerutdanningsbarnehager og skoler
(universitetsbarnehager og skoler).
Helse og sosialfag
Arbeidsgruppen ble reorganisert mot slutten av 2018, etter at styret for UH-nett Vest vedtok
nytt mandat for gruppa i møte 22. november 2018. Gruppen har hatt to møter vår 2019 og
utarbeidet handlingsplan med konkrete mål og tiltak. Det har vært et dagsmøte i Stavanger
28.oktober, der gruppen arbeidet med de ulike prosjektene. Gruppen har besluttet å jobbe med
følgende tiltak: Samarbeidskultur Vestlandet, Studieprogramleiing, Samarbeid om praksis i
helse- og sosialfag og Barnevern. Styret har vedtatt å gi gruppen en tildeling til Program for
studieprogramleiing og kvalitet i praksis, med gjennomføring i 2020.
Digitalt samarbeid
I 2019 ble gruppen invitert til Solstrandseminaret og bidro med innlegg. I 2019 fikk
arbeidsgruppen bidrag fra UH-nett Vest til studietur i København. Et av temaene på turen var
å løfte fram problemstillinger knyttet til etablering og drift av digitalisering- og læringssenter.
Gruppen har som målsetting å ha et årlig arrangement knytt til digitalisering i utdanning. I
september 2019 ble det gjennomført en arbeidsgruppesamling i Stavanger. Tema var blant
annet diskusjon om felles nettsider for deling av ressurser samt forslag om søknad på felles
forskingsprosjekt. Deltakerne i arbeidsgruppen representerer både faglig og administrativ
ansatte ved medlemsinstitusjonene.
Nynorskforskning
Nettverk for nynorskforsking var arrangør for en sesjon under konferansen MONS (Møte om
norsk språk) i Trondheim, 28. november 2019. Gruppen har arbeidet med videreføring av
forskningsprosjektet «Vilkår for nynorsk blant ungdom.» Prosjektet startet opp i 2018 og er
en videreføring og utviding av et prosjekt som UiB har gjennomført i Fjell kommune.
Forskare fra HVL-Stord, HVL-Sogndal, UiB og HVO samlar inn kvantitative og kvalitative
data for å kartlegge og forstå språkveksling/språkskifte ulike steder i Sogn, Hordaland og på
Sunnmøre.
Merittering av undervisning
Alle høgre utdanningsinstitusjonar er pålagt gjennom Stortingsmelding 16 (Kultur for
kvalitet) å opprette meritteringssystem for undervising. Arbeidsgruppen har bidratt til dette
arbeidet blant medlemsinstitusjonane, men oppgir at det er vanskeleg å fastslå det konkrete
bidraget til arbeidsgruppen ettersom etablering av meritteringssystem er en del av flere
nasjonale og lokale prosessar. Dersom gruppen skal halde fram i 2020 vil fokus bli anderledes
siden de institusjonelle systemene er utviklet og implementert.
Musikknett Vest
Arbeidet i Musikknett Vest er sterkt knyttet til forskerskolen Grieg Research School in
Interdisciplinary Music Studies (GRS). I 2020 feirer nettverket ti-årsjubileum for opprettelse
av GRS. Samlet sett står denne virksomheten fram som et nasjonalt og internasjonalt velkjent
miljø. Antall ph.d studenter som har hatt glede av nettverket utgjør et verdifullt
tverrdisiplinert miljø innen musikkfeltet med deltakere fra musikkterapi, musikkpedagogikk,

musikkutøving og musikkvitenskap. GRS har et eget budsjett der UiB, UiS, HVL, og HVO
bidrar. UiA er sluttet til og det pågår en revidering av de økonomiske rammene. Fagmiljøet
oppgir å nyte stor internasjonal og nasjonal respekt, og bidrar sterkt innen egne institusjoner.
Tekno Vest:
Arbeidsgruppen startet opprinnelig som et felles nettsted for å styrke teknologiutdanning i
regionen for å synliggjøre mulige overganger fra bachelor til master mellom
medlemsinstitusjonene, og dermed sikre bedre rekruttering av studenter. En annen viktig rolle
i Tekno Vest har vært å kople industri og andre med kompetanse på tvers av hele regionen.
De viktigste resultatene i 2019 er utarbeiding av flere søknader for etablering av SFI. Det har
ikke lykkes å få dette til på tvers av alle deltakerne i Tekno Vest. I Bergensområdet er det
sendt flere søknader i samarbeid mellom medlemmene UiB og HVL, men også med
deltakelse fra NORCE.
PPU
Det har ikke vært aktivitet i denne arbeidsgruppen i 2019.
6. STUDENTRÅDET
Studentrådet er sammensatt med medlemmer fra alle medlemsinstitusjonene i UH-nett Vest.
Det har hatt en jevn aktivitet i hele 2019, men litt lavere enn i 2018. Likevel har det vært
tilnærmet fulltallig deltakelse på alle møter. VID og NLA er fra 2019 aktive medlemmer i
studentrådet og har bidratt med komplementære perspektiver på sakene det har vært arbeidet
med. Antall medlemmer i studentrådet og fordelingen av størrelse har bidratt til gode
diskusjoner og erfaringsutveksling. Flere av studentlederne har tatt gjenvalg fra høsten 2019,
noe som har ført til kontinuitet i studentrådet.
Studentrådet har arbeidet med følgende saker:
•
•
•
•
•
•
•

Studenthelse og trivsel (herav: opprettelse av arbeidsgruppen for studenthelse og
trivsel)
Oppfølging av SHOT-undersøkelsen
Modeller for praksis i samarbeid med region og arbeidsliv
Open Access
Studentaktiv læringsformer
Internasjonalisering
Anbefalinger til strategigruppen
Studentrådet har gjennomført følgende aktiviteter:

•
•
•
•
•
•
•
•

Studietur til Birmingham - januar
Studentkonferanse i Bergen med påfølgende studentrådsmøte – februar
Studentrådsmøte (digitalt) - februar
Studentrådsmøte på Solstrandkonferansen – april
Overlapp og studentrådsmøte i Stavanger - juni
Studentrådsmøte i Bergen - september
Studentrådsmøte i Haugesund– november
Studentrådsmøte (digitalt) - desember

