
 

 

Referat senterråd 13.06.22 
(Møtet var utsatt fra 07.04.22 pga. stort forfall.) 

Sted: Universitetet i Stavanger, HG Q-304 + digitalt 

Til stede:  
Hildegunn Fandrem - rådsmedlem vit.sk. ansatt (senterrådsleder), Gunn Reidun Tednes-
Aaserød - rådsmedlem ekstern, Johannes Finne - rådsmedlem vit.sk. ansatt, Ella Bjerga 
Pettersen - rådsmedlem stipendiat, Randi Myklebust Sølvik- rådsmedlem vit.sk. ansatt, Ann 
Kristin Kolstø-Johansen - rådsmedlem teknisk/administrativ ansatt, Kjersti B. Tharaldsen – 
vara rådsmedlem vit.sk.ansatt, Solfrid H. Naustvik – vara rådsmedlem teknisk/administrativ 
ansatt. 
Sigrun Ertesvåg – utvidet ledergruppe, Solveig Roth - avd.leder Porsgrunn, Dag Jostein 
Nordaker – senterleder, Lars H. Bjelland - kontorsjef avd. Porsgrunn, Ingar Lee - kontorsjef 
avd. Stavanger. 
Svanaug Lunde og Kari Stamland Gusfre var til stede på deler av møtet tilknyttet sak 7/22 og 
8/22.  

Forfall:  
Kjersti B. Larsen - rådsmedlem ekstern, Elsa Westergård – utvidet ledergruppe, Torunn 
Helene Fredriksen – utvidet ledergruppe 

Sakliste 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
1/22 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent, mens referatet fra møtet 11.11.21 var godkjent  
tidligere pr. mail. 
 
2/22 Informasjon om senterets virksomhet 
Dag Jostein Nordaker gikk gjennom en presentasjon med oppdateringer siden forrige 
senterrådsmøte. Presentasjonen blir sendt ved som vedlegg til referatet til orientering for 
senterrådet. 
 
3/22 Årsregnskap 2021 
Lars Halvor Bjelland viste til saksframlegget og kommenterte hovedpunktene. Senteret 
hadde et mindreforbruk på grunn av forsinkelser knyttet til rekruttering. 

 
4/22 Årsrapport 2021 
Det ble vist til saksframlegget og orientert om at det ble laget en mindre omfattende rapport  
enn tidligere år. Det er ikke krav om å utarbeide årsrapport, men foreløpig har det vært  
ønskelig å lage dette så lenge arbeidet ikke blir for omfattende, og at den tjener en hensikt. 
 
5/22 Budsjett 2022 



 

Lars Halvor Bjelland viste til saksframlegget og kommenterte hovedpunktene. Senteret ser ut 
til å ha en solid og robust økonomi både i 2022 og de kommende årene, ikke minst på grunn 
av betydelig økt ekstern inntjening. 
 
6/22 Handlingsplan Læringsmiljøsenteret 2022 – 2024 
Senterleder viste til tidligere prosess i utarbeidelsen av handlingsplanen både internt på  
senteret, samt i senterrådet. Dette har resultert i handlingsplanen slik den nå foreligger som  
et vedtatt dokument. Det oppfordres til at f.eks. temagruppene og ansatte i relevante  
funksjoner tar den frem med jevne mellomrom for å gjøre opp status og se hvordan man  
ligger an. Ledergruppen benytter handlingsplanen til dette formålet. 
 
7/22 Bachelor innen skolefritidspedagogikk 
Svanaug Lunde holdt en presentasjon som viste bakgrunn og status for arbeidet med å  
få opprette en bachelor innen skolefritidspedagogikk. Det var behov for noen oppklarende  
spørsmål, og det ble en refleksjon rundt dette med «eierskap» til utdanningen. Senterrådet   
var positiv til at Læringsmiljøsenteret burde være programeier av en slik bachelorutdanning. 
 
8/22 Kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis; presentasjon av  
kartleggings- og utviklingsverktøy 
Kari Stamland Gusfre holdt en presentasjon om prosess og status for arbeidet med å  
utarbeide et kartleggings- og utviklingsverktøy til bruk i innledende arbeid med  
Kompetanseløftet. Arbeidet og verktøyet er gjort i tett samarbeid med LearnLab og er delt  
inn i 3 deler. Del 3 er første gang gjennomført i disse dager, og det vil bli gjort en evaluering  
av verktøyet basert på erfaringene så langt. Det første tilbakemeldingene er imidlertid gode.  
Det ble bedt om innspill på enkelte problemstillinger som Gusfre løftet frem, og det kom et  
par innspill, samt andre innspill ble sett velkomne også i etterkant av møtet. 
 
9/22 Eventuelt 
Neste rådsmøte 10. november 2022, kl. 12.00 – 15.00. 
 
 
Stavanger 13.06.22 
 
Ingar Lee 
Referent 
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