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DAGSORDEN 

Sak 1/14            Godkjenning av innkalling og dagsorden 

                              Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

Sak 2/14            Godkjenning av referat fra møtet 2013 

                              Vedtak: Referat fra møtet 2013 ble godkjent. 

Sak 3/14            Orienteringssaker 

 Fagrådets aktiviteter 2014 ved Beatrice Halsaa, UiO 

Vedlegg: Rapport fra fagrådet (vedlegg 2), oversikt over kjønnsstudier i Norge (vedlegg 3), 
forslag til nye tidsskrifter på nivå 1 (vedlegg 4) 

 Nasjonal forskerskole i kjønnsforskning, ved Kari Jegerstedt, UiB 

5 vedlegg vedrørende forskerskolen (vedlegg 5-9) 

Vedtak: Fagrådet tok orienteringene til etterretning. 

Sak 4/14                           Forskerskolens deltakelse i InterGender Research school in 
interdisciplinary gender studies, kontingent SEK 40 000 pr. år. Fagrådets medlemmer 
drøftet  om hvorvidt forskerskolen burde være medlem av InterGender og om dette egentlig 
er noe Fagrådet kan bestemme. 

Argumenter for deltakelse: 

 gode kurs – i perioder det sted som bidrar med de beste kurs for norske stipendiater 
med kjønnsforskningsprosjekter 

 muligheter for internasjonale nettverk for norske stipendiater 
 medlemskap gir medbestemmelse 

Argumenter mot: 



 det koster mye (men en finansiering kan bekostes ved at alle medlemmene i 
forskerskolen øker sin innbetaling for å dekke dette) 

 norske stipendiater kan delta på kursene uten at forskerskolen er medlem (vil ev. bli 
nedprioritert ved fulle kurs, til nå ikke noe problem å få plass) 

Oppsummert: Det er gode argumenter både for og mot, men også viktig at forskerskolen selv 
ønsker å delta, og har en person som ønsker å delta på møtene og dermed i å styre 
InterGender. Videre også viktig at for å være medlem så må forskerskolens medlemmer 
være beredt til å tilby og tilpasse kurs inn mot InterGender. Fagrådets/forskerskolens 
institusjoner må også være villige til å betale kontingenten. 

Vedtak: Fagrådet overlater til Forskerskolen selv å bestemme om den vil fortsette med 
medlemskapet i InterGender eller ikke. 

Sak 5/14            Karakterundersøkelsen 2014 

Fagrådet takker de to eksterne evaluatorene instituttleder og sosiolog Marit Haldar (HIAO) 
og førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur Ellen Andenæs (NTNU) for at de 
påtok seg arbeidet med å vurdere karakterfastsetting av 8 masteroppgaver i kjønnsstudier 
levert inn ved hhv. UiO (4) og NTNU (4) i løpet av de siste 5 årene, og for å ha gitt 
interessante og relevante innspill til fagrådet. Blant de momenter fagrådet merket seg er: 

 det store innslaget av karakteren C som evaluatorene satte og de refleksjonene de 
gjorde seg om dette 

 uklarhet mht om oppgavene skal bedømmes primært som øvelse eller som 
selvstendige bidrag til faget 

 gap mellom beskrivelse og anvendelse av teori 
 utfordringene ved å sensurere en tverrfaglig grad. 
 at fagvurderinger ikke kan/bør skje i «et vakum», men være påkoblet pågående 

samtaler om fag og kvalitet (derav viktigheten av to sensorer) 

Vedtak: Fagrådet vedtok at NTNU og UiO lager utkast til rapport til UHR basert på muntlig og 
skriftlig innspill fra panelet, Ellen Andenæs NTNU og Marit Haldar, HIAO, og diskusjonen på 
møtet. Denne sendes på sirkulasjon til Fagrådet for innspill i midten av november, før 
ferdigstilling og oversendelse til UHR innen 1. desember. 

Sak 6/14            Fagrådets mandat, sammensetting og arbeidsformer. 

Vedtak: Det gjøres per i dag ingen endringer mht fagrådets mandat, sammensetning og 
arbeidsformer, eller samarbeidet mellom fagrådet og Foreningen for kjønnsforskning, men 
saken oversendes til neste fagråd for videre oppfølging. 

Sak 7/14            Valg av ny leder og nestleder i fagrådet. 

Vedtak: UiB ved Christine Jacobsen ble valgt som leder for fagrådet for neste toårsperiode. 
Som nestleder stiller UiS ved Ingrid Rusnes frem til Ingvill Hellstrand er tilbake fra permisjon 
og dermed overtar vervet på vegne av UiS for resten av toårsperioden 2015-16. 



Sak 8/14            Dato for fagrådsmøtet 2015 (etter forslag fra påtroppende leder) 

Vedtak: Neste fagrådsmøte avholdes 23 oktober 2015 (med kontaktmøte 22. oktober). 

Sak 9/14            Eventuelt. Det ble meldt inn to saker til eventuelt: 

 Ansvaret for Kjønnsforskning NÅ videre: 2017 er neste gang dette skal arrangeres, 
det påtroppende fagrådet kommer med rulleringsforslag til neste fagrådsmøte. 

 Utlysning av lederstillingen i Stavanger, runde med tips angående utlysningstekst og 
ønske om å få tips om gode kandidater. 

 


