
Velkommen til nasjonalt kontaktmøte for kjønnsforskning  

torsdag 19. september 2019 i Stavanger 
 
Nasjonalt kontaktmøte for kjønnsforskning arrangeres av Kilden kjønnsforskning.no og 
Forening for kjønnsforskning i Norge. Møtet arrangeres i samarbeid mellom Forening for 
kjønnsforskning, Kilden og vertsinstitusjonen Universitetet i Stavanger, Nettverk for kjønnsforskning. 
 
Representanter fra kjønnsforskningsmiljøer inviteres for å diskutere sentrale spørsmål og 
saker av felles interesse. Det er fortsatt ikke for sent å melde inn saker. Send forslagene 
innen 30. august til stine.helena.svendsen@ntnu.no eller linda@kilden.forskningsradet.no. 
 
(For English, see below) 
 

PROGRAM 

Sted: Universitetet i Stavanger (UiS), Kjell Arholms hus, rom U-139. Se Interaktivt kart over UiS for å 
finne fram. 

11.30-12.00: LUNSJ 

12.00-13:30 Undervisningsmøte 

Hvordan kan vi bruke studentfeedback i undervisnings- og læringsprosesser? Innledning ved 
Nettverk for kjønnsforskning, UiS, Ingvil Hellstrand og Elisabeth Lund Engebretsen. Panelsamtale med 
innledere fra de ulike programmene for kjønnsstudier (informasjon om dette sendes separat). 

Til årets undervisningsmøte inviterer vi til samtale om hvordan vi kan bruke studenters feedback i 
undervisnings- og læringsprosesser, med fokus på å dele erfaringer og diskutere 
muligheter.  Kjønnsforskningsfeltet har tradisjon for fokus på inkluderende undervisning, 
demokratisk kunnskapsdeling og -produksjon og maktkritiske perspektiver på akademia. For tida er 
det en merkbar dreining mot studentaktiv læring i hele UH-sektoren, og det er ulike innfallsvinkler til 
hvordan og hvorfor studenter kan aktiviseres, og konsekvenser. På dette møtet inviterer vi fagmiljøet 
til å tenke høyt omkring deltakelse og tilbakemelding som et ledd i studentaktiv eller aktiviserende 
læring. Hva gjøres de ulike stedene, hvor er forbedringspotensialene, og hvordan kan student-
feedback (bredt definert) være et verktøy for oss som undervisere i dette landskapet? 

Til undervisningsmøtet inviterer vi undervisere, ph.d.-kandidater og andre som jobber med 
undervisning eller har interesse for undervisning i kjønnsforskningsfeltet.  

13.30-14.00 Pause 

14.00-15.00 Åpent møte (vi serverer kaffe og kake)  

Forskningsrådet presenterer sin nye policy på kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse v/Lise 
Christensen. Dette møtet er åpent for alle interesserte.   



15.00-15.15 Pause 

15.15 – 17:15 KONTAKTMØTET 

Agenda 
 Nytt fra Kilden 
 Nytt fra FOK 
 Andre innspill? 

18.00 MIDDAG 
Nettverk for kjønnsforskning ved UiS inviterer deltakerne på undervisningsmøtet og kontaktmøtet til 
felles middag på vårt Campus-hotell, Ydalir Hotel. Det er gangavstand fra møtelokalene til hotellet.  

PÅMELDING 
Frist for å melde seg på til nasjonalt kontaktmøte er 30. august. Følg lenken under og meld 
deg på: 

Påmelding  

LOSJI og REISER 
Alle ordner reise og overnatting selv.  
 
DISTRIBUSJON AV INVITASJONER 
Du har fått denne invitasjonen fordi du er kontaktperson for et kjønnsforskningsmiljø. Hvis vi 
har brukt feil e-postadresse eller du ser at det mangler miljøer på denne utsendingen vil vi 
gjerne ha tilbakemelding om dette.  
 
Med vennlig hilsen 

 
Stine Helena Bang Svendsen 
leder av FOK 
stine.helena.svendsen@ntnu.no 
 
& 
 
Linda M. Rustad  
Direktør 
Kilden kjønnsforskning.no 
linda@kilden.forskningsradet.no 
 

 



Welcome to the national contact meeting for  

gender studies in Norway 

Thursday 19 September 2019, the University of Stavanger 

The national contact meeting for gender studies in Norway is organized annually by Kilden 
genderresearch.no and FOK (The national association for gender studies). The meeting is 
intended to be a platform for discussing central questions and issues of interest for the 
gender studies community in the country. For this year’s meeting, there is still time to 
propose items for the meeting agenda. Please do so by 30 August to 
stine.helena.svendsen@ntnu.no or linda@kilden.forskningsradet.no 

PROGRAM 

Location: University of Stavanger (UiS), Kjell Arholms hus. Map over UiS 

11.30-12.00: Lunch 

12.00-13:30 Teaching meeting 

How can we make use of student feedback in teaching and learning processes? Introductory 
comments by Ingvil Hellstrand and Elisabeth Lund Engebretsen, UiS Network for Gender Studies. 
Panel discussion with participants from the different gender studies programs in Norway (information 
will be sent separately). 

For this year’s teaching meeting we invite you to a discussion of how to better use student feedback 
in our teaching and learning processes, with a focus on sharing experiences and discuss possibilities. 
Gender studies has a tradition for focusing on inclusive teaching and learning, knowledge sharing and 
-production and critical perspectives on academic power structures. In the current moment, there is a 
tangible turn towards student active learning in the entire higher education sector, with the ensuing 
variety of perspectives on how and why students can be activated better as well as the consequences 
of this.  

For the purpose of this meeting we invite the various gender studies units to reflect on issues to do 
with student participation and feedback as part of broader active or activizing learning. What do 
different units do in this respect, where are the possibilities for improvements, and how can student 
feedback (broadly defined) constitute a tool for teachers and pedagogues in this landscape today? 

To this teaching meeting we invite lecturers, PhD candidates, and others who work academically in 
relation to teaching and lecturing, and those with interest in teaching and learning in the fields of 
gender studies.   



13.30-14.00 Break 

14.00-15.00 Open meeting (coffee and cake will be served)   

WILL BE HELD IN NORWEGIAN 

Lise Christensen from the Norwegian Research Council presents their new policy on gender 
perspectives and gender balance. This meeting is open to the public. 

15.00-15.15 Break 

15.15 – 17:15 The contact meeting   

WILL BE HELD IN NORWEGIAN 

Agenda 
 News from Kilden 
 News from FOK 
 Any other business 

18.00 Dinner 
UiS Network for Gender Studies invites the participants to a common dinner together at the campus 
hotel, Ydalir Hotel. It is walking distance between the meeting venue and Ydalir.  

Registration 
Deadline for registration is 30 August. To register, please click on the link below: 

Registration  

Accommodation and travel 
Participants will organize and book accommodation and travel individually.  

Why have I received this invitation? 
You have received this invitation because you are registered as a contact person for a gender 
studies/research unit. If we have used an incorrect email address or you notice that other 
units also should have received this invitation, please let us know. 
 
Yours sincerely, 
 
Stine Helena Bang Svendsen      
Leader of FOK 
stine.helena.svendsen@ntnu.no 
  
&  
 
Linda M. Rustad  
Director 
Kilden genderresearch.no 
linda@kilden.forskningsradet.no 
 


