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Nettverk for Velferdsforskning 

_______________________________ 

NYHETSBREV 

Nettverkets medlemmer: 

Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet, UIS 

Fakultet for utdanningsvitenskap 

og humaniora, UIS 

VID vitenskapelige høgskole 

NORCE Norwegian Research 

Centre 

NAV Rogaland 

Fylkesmannen i Rogaland 

Utover institusjonsmedlemskap er 

det mulig for enkeltpersoner å 

knytte seg til nettverket.  

 

Sentrale forskningsområder:  

o Migrasjon, mangfold og 

flerkultur 

o Arbeidsinkludering, 

marginalisering og 

fattigdom 

o Barn, unge og familier i 

kontakt med barnevernet 

o Psykisk helse og 

livsmestring i barnehage, 

skole og hverdagsliv 

o Velferdsforvaltning, 

velferds- og 

omsorgsteknologi 

o Velferdspolitikk og 

samfunn 

 

 

 

Nettverkets første nyhetsbrev! 

Det er en glede å sende ut nettverkets første nyhetsbrev. 

Gjennom nyhetsbrevet vil vi orientere om aktiviteter i regi 

av nettverket og annen informasjon som kan være av 

interesse både for medlemmene i nettverket og andre 

velferdsinteresserte. Vi tar gjerne i mot tips til saker og 

arrangementer som kan være verdt å spre informasjon om 

gjennom denne kanalen. 

 

Workshop om migrasjon 
Den 11. september 2020 ble det arrangert en workshop i 

tilknytning til kommende EU horisont Europa utlysning. 

Workshopen var et samarbeid mellom VID vitenskapelige 

høgskole og Universitet i Stavanger (Nettverket). Første 

del av programmet omhandlet oppstarten av Horisont 

Europa programmet og erfaringsutvekskling knyttet til 

søknadsskriving og deltakelse i europeiske nettverk. 

Andre del av programmet var viet pågående forskning og 

presentasjon av forskningsideer. Det var til sammen 44 

påmeldte til workshopen, som fikk gode tilbakemeldinger 

fra deltakerne. Lenke til opptak av del 1 av programmet 

kan du se her. 

Vi ønsker å gjennomføre en oppfølgingsworkshop våren 

2021, også da med fokus på migrasjon (cluster 2 i 

kommende utlysning). 

 

Søke NFR-midler for første gang?  
Nettverket planlegger i samarbeid med Forsknings-

avdelingen en innledende workshop (webinar) den 8. 

januar 2020 for forskere som ønsker, eller er i gang 

med å utvikle NFR søknad. Klikk her for mer informasjon 

og påmelding.  

https://mediasite.uis.no/Mediasite/Play/8f0e3f96ff7945caac8391b2acd400f81d
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0hOi-GyPDUCedE6LR1MWxgQt_ifE2BJLho5OBf9iuMJUQzRQMEJEQzE4SFdKNE8xV0FBVkY2WlpBSi4u


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde: Dataverkstedet på UIS (foto:Marco Heyda) 

Aktuelle lenker/utlysninger 

NFR: Utfordringer i samfunn og næringsliv 
NFR: Forskerprosjekt for fornyelse 
DIKU Nordplus: Søkerseminar 
Horisont Europa 2021 NFR: Rammeprogram 
Horizon Europe EU: Programside 
Reg. Forskningsfond: Innovasjon off. sektor 
NAV: Sykefravær og frafall i arbeidslivet 

VISJON:  

Nettverket vil bidra til 

velferdsforskning som utforsker 

og utfordrer samfunnsmessige 

betingelser for velferd, og til 

forskningsinnsats som bygger 

kunnskap og tverrfaglig 

kompetanse for et fremtidsrettet 

og bærekraftig velferdssamfunn. 

Kontaktinformasjon: 

Mail: velferdsforskning@uis.no 

Ingunn T. Ellingsen |  51834237 

Øyvind Munthe | 51834529 

Nettverkets nettside 

 

Velferdsuniversitetet 

Våren 2021 lanserer nettverket 

Velferdsuniversitetet, som skal være en arena 

hvor forskere, praktikere og andre 

interesserte kan møtes for kunnskapsdeling, 

dialog og kritisk refleksjon omkring 

velferdsutfordringer og velferdsforskning.  

Nettverket har inngått et samarbeid med 

Universitetsbiblioteket ved UIS om å 

arrangere morgenseminarer som tar 

utgangspunkt i forskning som gjøres på 

velferdsområdet.  

Morgenseminarene vil finne sted på 

Dataverkstedet (UIS), og vi tar sikte på at 

seminarene også kan følges digitalt.  

Frykten for velferdsstaten, Livsmestring og 

Arbeidsinkludering er tre av flere temaer som 

vil bli satt på programmet.  

 
Styringsgruppa  

Styringsgruppa for nettverket består 

av representanter fra Fylkesmannen i 

Rogaland, Nav Rogaland, NORCE, 

VID vitenskapelige høgskole og UIS.  

Første styringsgruppemøte ble 

avholdt 15. oktober 2020. 

Styringsgruppen behandlet da 

mandat og strategi for nettverket 

(2020-2023).  

Neste styringsgruppemøte er satt til 4. 

februar 2021.  

 Ønsker du å motta fremtidige nyhetsbrev fra Nettverk for velferdsforskning? Påmelding nyhetsbrev 

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/samarbeidsprosjekter-for-a-mote-utfordringer-i-samfunn-og-naringsliv/?utm_campaign=10-11-2020&utm_medium=email&utm_source=apsis#sub51404
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/forskerprosjekt-for-fornyelse/
https://diku.no/arrangementer/nordplus-soekerseminar-2021
https://www.forskningsradet.no/eus-rammeprogram/horisont-europa/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://www.regionaleforskningsfond.no/rogaland/rffrogaland/2020/regionalt-ipo/
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kunnskap/fou-midler/fou-programmet-under-ia-avtalen
file://///FIL03/emp01/2900182/Documents/Egendefinerte%20Office-maler/velferdsforskning@uis.no
mailto:ingunn.t.ellingsen@uis.no
mailto:oyvind.munthe@uis.no
https://www.uis.no/nb/nettverk-velferdsforskning
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0hOi-GyPDUCedE6LR1MWxgQt_ifE2BJLho5OBf9iuMJUNUxNN1g5MDBITFFONTNLSlQ2Q0lDSEg0MC4u

