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HiL-nytt

I nter n ny he tsavis f or Hø g sk ol e n i Lil l eham m e r. Nr. 12. 24. m ai 2012 - Ansvarlig redaktør Bente Ohnstad

Takk til alle som bidro ved studiestart!

Kjære kollegaer!
Velkommen tilbake til eit nytt studieår!
Opninga var i som tidlegare år ei høgtidleg
markering med talar og underhaldning.
For første gong held vi seremonien ute i
amfiet, og det var ei viss spenning med
omsyn til veret. Yr og Storm vart hyppig
sjekka dagane i førevegen. Sjølv om det
kom nokre regndråpar, var det sola som
gjorde seg mest gjeldande under
arrangementet.
Vi har i år som tidlegare år god søking,
noko som viser at HiL er ein attraktiv
utdanningsinstitusjon. Det har vi grunn til

å være glade for og stolte av. Det har vore
ymse oppslag i media om at HiL har tatt
opp 700 fleire studentar enn styret har
vedtatt. Det er ikkje riktig. Vi har lagt opp
til å ta inn like mange studentar i år som i
fjor. Det vil likevel alltid vere usikkert kor
mange studentar som faktisk kjem til HiL
og heilt sikre kan vi ikkje vere før 1.
oktober når studentane har betalt
semesteravgifta. Det er vanleg praksis ved
alle utdanningsinstitusjonar at ein gir
tilbod til fleire studentar enn det er
dimensjonert for. Det vil alltid vera fråfall
og det endelege talet stemmer som regel
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godt overeins med den dimensjoneringa
ein har gjort i forkant.
HiL ved SELL har om lag 700
oppdragsfinansierte studentar.
Dimensjoneringa av dette opptaket er ikkje
forankra i styret. Førre år kom det ein
monaleg auke med 300 studentar i
Trondheim og 200 studentar i Stavanger.
Desse studentane tek ikkje opp plass på
campus. Det er truleg talet på eksternt
finansierte studentar som har vore orsak
til misforståing om studenttalet ved HiL.
Av campus-studentar reknar vi med i år
som i fjor å ha om lag 4300. Sjølv om det
altså er langt færre enn det ein kan får

inntrykk av i ulike mediaoppslag, har vi i
leiinga kontinuerleg merksemda retta på
dei fysiske tilhøva, og har sett i verk
mange tiltak som skal betre fasilitetane
både for studentar og tilsette. Viktigast av
alt er at vi gir kvalitativt gode studietilbod,
og at studentane sitt læringsutbyte er i
samsvar med det dei har krav på. Vi
arbeider jamt med kvalitetsutvikling og
resultata frå ulike kvalitetsmålingar viser
at studentane stort sett er godt nøgde
med dei tilboda dei får ved HiL.
Bente Ohnstad
Rektor

De som ønsker å publisere leserinnlegg i HIL-Nytt er velkomne til det. Innlegget skal
sendes web-redaksjonen@hil.no innen onsdag kl. 12.00. Vi legger opp til publisering
fredag hver 14. dag. Neste utgivelse er planlagt 18. mai.

Nytt siden sist
Ny strategisk plan/virksomhetsmål
Strategisk plan for Høgskolen i Lillehammer 2012-2015 ble vedtatt i høgskolestyret 13. Juni
2012. Planen skal rulleres/justeres i 2013. Planen ligger under Strategiske dokumenter på
hil.no og er sendt ut til alle avdelinger. Les
http://www.hil.no/content/download/40141/751806/file/Strategisk_plan_hil_2012_15.pdf

Utprøving av Facebook for HiL
Som et prøveprosjekt i høst, vil høgskolen nå lansere egne offisielle sider på det sosiale
mediet Facebook. Prøveperioden vil gå fram til medio oktober.
Grunnen til at dette lanseres som et prøveprosjekt, er behovet for å se hva det krever av
ressurser for oppfølging og om det vil gi det ønskede resultat. Etter prøveperioden, vil
erfaringen bli evaluert av ledelsen og videre beslutning om HiL på Facebook fattes.
Begrunnelsen for lansering er at vi ønsker å være tilstede på en arena der brukerne og
interessentene våre er. Målgruppen for siden vil primært være eksisterende studenter.
Vi ønsker gjennom Facebook umiddelbart å yte service, informere, komme i dialog og gi
muligheter for deling av opplevelser knyttet til virksomheten vår.
Gjennom dialog og toveis symmetrisk kommunikasjon, vil vi dessuten raskere kunne fange
opp signaler som gjør at vi kan forbedre oss. Samtidig gir Facebook oss en mulighet til å
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kommunisere positivt rundt HiL på en måte som gjør at mottakerne enkelt kan dele og
videreformidle. Høgskolens nettsider hil.no er, og skal fortsatt være, vår fremste og offisielle
kanal for informasjon. Det er derfor et viktig mål når vi nå går i gang med Facebook-sider, å
trekke flere brukere inn på disse sidene.
Kommunikasjonsrådgiver/web-redaktør, Sigrun Dancke Skaare, vil ha ansvaret for den
daglige oppfølging av HiLs offisielle profil på Facebook i prøveperioden.
Spørsmål på Facebook som har relevans for vår virksomhet vil bli besvart så hurtig som
mulig, og helst innen 24 timer. Det skal ikke drives saksbehandling på Facebook.
Henvendelser som hører hjemme i HiLs ordinære organer , vil bli besvart med å vise til riktig
instans og adressat. Dette gjelder også henvendelser om studierådgivning. Hvis
henvendelser er irrelevante, ute av sammenheng, støtende, formet som personangrep eller i
strid med norsk lov, vil vi ikke gå i dialog. Personangrep og lovstridig innhold vil bli fjernet.

Bedre fremkommelighet for alle
Høgskolen i Lillehammer er valgt ut, som en av sju eiendommer i Statsbygg, til å skulle
formes universelt i 2012. Arbeidene er allerede i gang og skal avsluttes før jul.
De mest støyende oppgavene er utført i løpet av sommerferien, men det vil pågå mindre
bygningsmessige arbeider utover hele høsten. Arbeidene vil bli koordinert i forhold til
undervisning og eksamen.
Av tiltak som skal gjennomføres i hovedbygget er bl.a. gangsone til inngangspartier,
utbedring av terskler og tunge dører inne, utbedring av lysåpning i heis, samt tale og taktile
heisknapper, skilting, kontrastmarkeringer på glass, mellom trappemarkeringer, og på alle
toaletter, høyde på handicap-toaletter og supplerende brannvarsling i bygg. Det vil bli
gjennomført noen tilsvarende tiltak i Internatet, Gamlebygget og i Montenegro.
Statsbygg bevilger 5,5 millioner kroner til dette prosjektet på Høgskolen i Lillehammer.

Sykkelbyen Lillehammer
Prosjektet "Sykkelbyen Lillehammer" er en avtale mellom Lillehammer kommune,
Fylkeskommunen og Statens vegvesen som går ut på å legge til rette for et hovednett og for
en langsiktig utvikling av positiv sykkelkultur i byen.
I takt med utbygging av infrastrukturen vil det også bli satset på informasjon, utvikling av
kombinasjonen sykkel og kollektivtrafikk, sykkelparkeringer, bysykkelordning med mer.
Strekningen fra Søre Ål skole/Åsmarkvegen (sør i Lillehammer) til høgskolen i nord er
prioritert i prosjektperioden, og arbeidet er i full gang. På denne strekningen vil det anlegges
sykkelveger med fortau, - dvs. at syklende og gående får hver sitt område. Det vil også bli
utformet med prioriteringer i kryss.

Intern nyhetsavis for Høgskolen i Lillehammer - Side 4

Prosjektlederen for "Sykkelbyen Lillehammer" sier at den lysregulerte strekningen langs
Gudbrandsdalsvegen aldri vil overstige 500 m. Lyssystemet har en innbygget sensor som
teller opp siste bil, dvs. at tidsintervallet for grønt lys blir svært kort på den siden hvor det er
lite eller ingen trafikk. Ferdigstillelsesdato for anlegget er 15.oktober.

Eksamensfilm vant Amanda for beste kortfilm
Eksamensfilmen “Å vokte fjellet” laget av studenter ved Den norske filmskolen vant lørdag
Amanda i klassen for beste kortfilm. – Dette er banebrytende, sier en stolt rektor om Den
norske filmskolens første Amanda. Les hele saken på hil.no
http://www.hil.no/hil/hil/nyheter/eksamensfilm_vant_amanda_for_beste_kortfilm

Arbeidsgruppe for kommunikasjonsstrategi
Direktøren har nedsatt en arbeidsgruppe for utforming av forslag til
kommunikasjonsstrategi og - policy for Høgskolen i Lillehammer. Gruppen skal legge frem
sitt forslag til strategi innen 15. oktober 2012. Gruppen ledes av kommunikasjonsrådgiver og
består av følgende medlemmer:
•
•
•
•
•

Sigrun Dancke Skaare (kommunikasjonsrådgiver)
Anders Lindstad (kommunikasjonsrådgiverstudiet SeLL)
Anne-Grethe Grinnhaug (personal)
Kjell Magne Enget (markedsføring/studieadministrasjonen)
Anne-Sofie Lofthus/Ole Gunnar Austvik (forskning)

Personalnytt
Hovedbibliotekar Sigbjørn Hernes og kommunikasjonsrådgiver Sigrun Dancke Skaare er tilbake fra
permisjon.

Hva skjer?
27. august:
•

•

Labyrintvandring. Vi ruller ut en 7X7 meter stor labyrintmatte på gressplenen utenfor
Amfiscenen og inviterer studenter og ansatte til å møte det nye semesteret med en
reise inn i labyrinten og i seg selv. Labyrinten er en kopi av labyrinten fra katedralen i
Chartres, Frankrike, hvor mennesker i 800 år har gått seg til gode tanker.
Åpent seminar om internasjonal politikk; ”Hvem har skylden for krigen i Syria?”

11.-12. september:
•

Innlandets helseforskningskonferanse 2012
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Forskningsnytt
FoU-strategi 2012-2015 ble behandlet i høgskolestyret 13. juni 2012. Planen ligger på hil.no
og er sendt ut til alle avdelinger. Les
http://www.hil.no/content/download/40138/751797/file/Forskningsstrategi

Nye samarbeidsavtaler med Østlandsforskning og NINA
Styret for Høgskulen i Lillehammer har i møte 13. juni 2012 godkjent to nye
samarbeidsavtaler. Det gjeld ein oppdatering av tidlegare avtale med Østlandsforskning (ØF)
som blant anna reflekterer etableringa av ØF som eit aksjeselskap. HiL har òg inngått ein ny
intensjonsavtale om samarbeid med Lillehammeravdelingen av Norsk institutt for
naturforskning, NINA.
Formålet med avtalene er å styrkja det faglege samarbeidet mellom høgskulen og dei to
institutta, bidra til kompetanseutvikling og auke den eksternt finansierte
forskningsvirksomheten i regionen. Håpet er at avtalen vil bidra til å auke den samla
forskningsaktiviteten og synliggjøre miljøa som attraktive samarbeidspartnere for offentlege
og private oppdragsgivere, seier Kari Kjenndalen, direktør ved Høgskolen i Lillehammer.

Møte om EUs rammeprogram for forskning
Vel 30 fagansatte fra HiL var til stede på møte i Gamlebygget 15. august for å bli kjent med
de siste av EUs utlysninger av forskningsmidler. Tom-Espen Møller fra Forskningsrådet og
såkalt “nasjonale kontaktpunkt (NCP)” for FP7 i Norge, ga tilhørerne orientering om
utlysninger innen samfunnsforskning.
EUs rammeprogram FP7 er for tiden verdens største finansieringskilde for forskning, og den
siste utlysningen som ble offentliggjort i juli legges 60 milliarder kroner i søknadspotten.
Norge betaler 9 milliarder kroner for å delta og bør få minst samme beløpet tilbake til
norske deltakere. Det er med andre ord store penger å hente for de som har gode
forskningsprosjekt på gang og har vilje til å skaffe samarbeidspartnere og pågangsmot til
selve søknadsprosessen.
FP7 er delt inn tematisk og spesielt er “Socio-economics Sciences and the Humanities
(SSH)” og “Sciences in society” sentrale tema for HiL . For SSH er det sentralt i 2013utlysningen at små og mellomstore prosjekter prioriteres og at “innovasjon” er et sentralt
stikkord på tvers av temaene.
Utlysningene i SSH:
1: Vekst, sysselsetting, konkurranse i kunnskapssamfunnet
•
•
•

Economic underpinnings of social innovations
Intangibles in the public sector, an unrecognised source for innovation, well-being
and smart growth
Overcoming youth unemployment in Europe
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•
•

The impact of ageing societies on public finances in Europe
Better integrating financial markets into policy focused macro models

2: Kombinerte perspektiver: Økonomiske, sosiale og miljø
•
•
•
•

Obstacles and prospects for sustainable lifestyles and green economy in Europe
Social entrepreneurship for innovative and inclusive societies
The role of multinational companies in addressing global development challenges
ERA-NET+ On the future of the welfare state

3: Hovedtrender: Demografi, ungdom, kultur, flerkulturelle samfunn, kriminalitet, migrasjon
•
•
•
•

Addressing European governance of temporary migration and mobility to Europe
Social innovation – empowering people, changing societies?
Early childhood education and care: promoting quality for individual, social and
economic benefits
The impact of the third sector on socio-economic development in Europe

4: Europa i verden: Regioner, samarbeid, fred og konflikt, menneskerettigheter
•
•
•
•
•
•

Security and democracy in the neighbourhood: the case of the Caucasus
Facing transition in the South and East Mediterranean area: empowering the young
generation
Media in conflicts and peace building
EU-India social sciences and humanities platform
Transatlantic social sciences and humanities platform
Untapped potential for growth and employment – reducing the cost of non-tariff
measures in goods, services and investment

5: Borgeren i EU: Demokrati, styring, mangfold, verdier, historie, identitet
•
•
•
•

Citizens’ resilience in times of crisis
Addressing demand in anti-trafficking effort and policies
The multilingual challenge for the European citizen
Transmitting and benefitting from cultural heritage in Europe

Utlysningene Science in Society (SIS) er de minste i FP7 og legger vekt på vitenskapens rolle
i samfunnet, forskningsetikk, forskningsformidling særlig til barn/unge, kjønnsdimensjonen
i forskning og de unge forskerne plass i forskersamfunnet.
Her finner du detaljerte opplysninger om SSH og SIS, og øvrige utlysninger i FP7 :
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls#
Søknadsfrister: SSH 31.1.13 / SIS 16.1.13
Regel for kommende søkere til EU-midler: Gå ikke alene! Det trengs minst tre uavhengige
deltakere fra tre forskjellige EU/EØS-land på samme prosjektsøknad. Og første prioritert for
forskningsadminstrasjonen på HiL er å støtte ansatte som går i gang med søknadsarbeidet.
Ta kontakt med Anne Sofie Lofthus (anne.lofthus@hil.no, tlf. 88277)

Intern nyhetsavis for Høgskolen i Lillehammer - Side 7

Publisering, bidrag og deltakelse
Førsteamanuensis Roar Høstaker har presentert paperet "Sociology and the Machinic" ved
5th International Deleuze Studies Conference, 25.-27. juni 2012 i New Orleans.
Førsteamanuensis Stian Ellefsen er medforfatter på artikkelen "Studies of Ribonucleotide
Reductase in Crucian Carp - An Oxygen Dependent Enzyme in an Anoxia Tolerant Vertebrate"
som nylig ble publisert i det rennomerte open-access tidsskriftet PLoS ONE.
Høgskolen i Lillehammer (HiL) var sterkt representert på konferansen "Joint World
Conference on Social Work and Social Development: Action and Impact" i Stockholm 8.-12.
juli. Professor Rolf Rønning hadde innlegg på seminaret "Why innovate in Social Work",
arrangert av Centralförbundet för Socialt Arbete. Tittel på innlegget var "New wine in old
bottles?". Det EU-finansierte nettverket "Power Us - Service users in research, education
and policy making", der HiL er en av deltakerne, hadde egen sesjon der høgskolelektor
Tove Hasvold og professor Ole Petter Askheim hadde presentasjoner. Tittelen på Hasvolds
presentasjon var "Expressive arts as a method of diminishing the asymmetry between social
work students and students with user experiences". Askheims presentasjon var "Meeting
face to face creates new insghts. Recruiting persons with user experiences as students in an
educational programme in social work".
Professor Paul Knutsen er oppnevnt som medlem av nasjonal opprykkskomite for
vurdering av professorkompetanse innenfor fagområdet historie av Universitetet i Bergen.
Stipendiat Anne Mette Bjørgen og førsteamanuensis Geir Haugsbakk har bidratt med
hvert sitt kapittel i antologien "Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen"
utgitt på Cappelen Damm og med Trond Eiliv Hauge og Andreas Lund som redaktører.
Bjørgens kapittel har tittelen "Skolen som brobygger mellom digital lek og læring. Om
hvordan elever på barnetrinnet opplever likheter og forskjeller med bruk av datamaskin i
overgangene mellom fritid og skole". Haugsbakks bidrag er "IKT i skolen med lærerne på
sidelinja – kritiske blikk på skolens grunnlagsdokumenter".
Høgskolelektor Ingrid Grimsmo Jørgensen holdt foredrag på Hammartun skole i mai med
tittelen "På hvilken måte kan konflikthåndtering mellom foreldre og barn være med å
forebygge mobbing på skolen, og bidra til å skape vennskap, forståelse og empati mellom
elevene?". Foredraget tok for seg utvikling av sosial kompetanse hos barn og unge, og om
hvordan foreldre kan være med å utvikle denne komptansen i samspill med barna sine.
Professor Christer Thrane har fått akseptert artikkelen "International tourists’ decision
timing: cross-national differences" i det fagefellevurderte tidsskriftet Tourism Economics.
Artikkelen er skrevet i samarbeid med Eivind farstad og petter Dybedal fra
Transportøkonomisk institutt (TØI).
Thrane har også fått akseptert artikkelen "Modeling micro-level tourism expenditures: Some
recommendations about choice of independent variables, functional form and estimation
technique" i det fagefellevurderte tidsskriftet Tourism Economics.
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Professor Lars Fuglsang presenterte paperet "Open and domestic types of networking in
the experience economy. Between design and emergin" på den internasjonale EGOSkonferansen (European Group for Organisation Studies) i Helsinki 5. - 7.juli. Presentasjonen
ble foretatt sammen med førsteamanuensis Dorte Eide fra Universitetet i Nordland.
Stipendiat
Stipendiat Steven Connolley publiserte innlegget "En skummel barnesykdom" i
Aftenposten 2. august 2012. I innlegget spør Connolley om nasjonalisme er menneskehetens
barnesykdom?.
Førsteamanuensis Svein Bergum presenterte paper på den internasjonale EGOSkonferansen (European Group for Organisation Studies) i Helsinki 5. - 7.juli. Tittelen på
innlegget var "The role of distance dimensions and work life balance in innovative telework
in remote areas in Norway".
Professor Jon Aarum Andersen har publisert artikkelen "Seven pitfalls in organisation
literature" i Dynamic Relationships Management Journal, 1 (1), 48-59.
Førsteamanuensis Ulla Higdem og professor Jon Helge Lesjø har bidrattmed hvert sitt
kapittel i den nylig utgitte boka "Utfordringer for Norsk Planlegging. Kunnskap - Bærekraft Demokrati". Utgangspunktet for boka er et behov for ei oppdatering og videreutvikling av den
faglige debatten om norsk planlegging, spesielt i sammenheng med en ny plan- og
bygningslov. Ulla Higdem har skrevet kapitlet "Regional planlegging" og Jon Helge Lesjø har
skrevet kapitlet "Planlegging og handling - i den 'mellomstore kommunen'". Boka er
redigert av Aarsæther, Falleth, Nyseth og Kristiansen (UiTø og UMB) og har bidrag også fra
høyskoler/universitet i Volda, Roskilde, Aalborg og Leeds. Boka er utgitt av Cappelen Damm
Høyskoleforlaget.
Professor Ole Gunnar Austvik er engasjert som faglig ekspert av Det danske Ministerium
for Forskning, Innovation og Uddannelse for å kvalitetsvurdere bacheloruddannelsen i
International Business and Politics ved Copenhagen Business School. Ministeriets organ
ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen står for gjennomføringen av evalueringen og har
som oppgave - i likhet med NOKUT i Norge - å foreta nasjonal kvalitetskontroll med
universitetsutdannelsene i Danmark. Evalueringen skal gjenomføres perioden augustoktober 2012.
Førsteamanuensis Audun Engelstad ble intervjuet i Morgenbladet om tendenser i
amerikansk TV-drama 26. juli 2012.
Professor Noralv Veggeland er oppnevnt av Hebrew University i Jerusalem til å vurdere
Associate professor i political science, David Levi-Faur, til opprykk for et Full professorat.
Innstillingen er ferdigstilt. Universitetet har fire akademiske nivåer: Lecturer,
Seniorlecturer, Associate professor og Full professor.
Professor Noralv Veggeland har publisert kronikken "Ideologisk sykehussektor" i
Klassekampen 3. august 2012.
Rektor Bente Ohnstad har sammen med høgskolelektor Marion Holthe Hirst publisert
kapittelet "Rettigheter og plikter som arbeidstakere, kommuneforvaltere og
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profesjonsutøvere" i Velferdsrett II, Oslo 2012 (Red. Asbjørn Kjønnstad og Aslak Syse). Dette
er en revisjon av utgaven fra 2008.
Førstelektor Søren Birkvad har skrevet essayet "Ansvar for egen vegring" i Morgenbladet
24. august 2012. I anledning av studiestart handler essayet om kunnskapssamfunnet Norge.
Det inndrar både barnehager, grunnskole og videregående samt høyere utdanning i en
kritikk av typiske unnlatelsessynder i utdanningssystemet.

Alle som har publisert artikler, bøker, kronikker, holdt foredrag eller utøvet annen type
forsknings- eller formidlingsaktivitet bes fortløpende melde fra til biblioteket@hil.no.
Biblioteket vil registrere aktiviteten i CRISTIN. Biblioteket vil også melde videre til
Forskningsutvalget i de tilfeller det gjelder publikasjoner som er poenggivende og som
dermed også utløser økonomisk støtte til forfatter. Biblioteket kan gi nærmere informasjon.
Det oppfordres til å sende en kopi av meldingen direkte til web-redaksjonen@hil.no som vil
kunne legge ut informasjon under "For medarbeidere" på hil.no og i HiL-nytt.

