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Kjære Alle,   

 

I dag er det begravelse for Svein Berland Furnes, som var student på andre året på Fiskehelse-studiet. Svein døde 

tirsdag 8. oktober. 

 

Det er svært trist når slikt skjer med en av våre studenter. Samtidig er det godt å oppleve varmen og omsorgen fra 

medstudenter og ansatte i en slik situasjon.  

 

Det vil bli arrangert en minnestund for Svein, trolig på fredag 25.oktober. Der vil det være anledning til å samles i 

sorgen over å ha mistet en flott student og venn. 

 

Terje og Ørjan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dear All, 

 

Today is the funeral for Svein Berland Furnes, who was a second year student of the Fish Health programme. Svein 

died Tuesday 8 October. 

 

It is very sad when this happens to one of our students.  At the same time it is good to experience the warmth and 

care of fellow students and staff in such a situation. 

 

A memorial gathering will be held for Svein, probably on Friday 25 October, where everyone who knew him will 

have the opportunity to gather in the grief of having lost a great student and friend. 

 

Terje and Ørjan 
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Dekanbloggen - Helge K. Dahle: Vi kan ikke effektivisere administra-

sjonen inn i evigheten 

Mandag 7. oktober presenterte finansminister Siv Jensen Statsbudsjettet 
for 2020. Det gav ingen store overraskelser for UiB sin del, og det må vel 
karakteriseres som et «kurant og greit budsjett»  slik 
universitetsdirektør Kjell Bernstrøm spådde på forhånd. 

Les Helges kommentarer til statsbudsjettet i dekanbloggen 

 

 

 

 

 

 

Viktig informasjon 

Sign up for the Christmas Party 

Dear all 

 

It is time for registration to BIO´s yearly Christmas Party:  

Registration for Christmas party 

 

The event will take place at Grand Terminus Hotel, in the 

Terminus Hall, Friday 6th December 19.00 

https://www.grandterminus.no/ 

 

 

Food and drink 

Menu: Warm Christmas buffet with an appetizer buffet and a dessert table    

Optional: Those opting for a vegetarian main course, should indicate this wish upon registration.  BIO will cover 

two drinks. Additional drinks must be purchased. 

 

Price/own contribution  

Employees and guests: kr. 300,-. Master students: kr. 200,-. Please pay by card at BIO reception on 25th and 28th 

November . 

 

Registration 

Registration deadline: 22nd  November  

 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/statsbudsjettet/statsbudsjettet-2020/id2668139/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/statsbudsjettet/statsbudsjettet-2020/id2668139/
https://pahoyden.no/abe-reformen-bernstrom-effektivisering/har-fatt-kutt-pa-rundt-20-millioner-i-arlige-effektiviseringskrav/409582
https://matnat.w.uib.no/arkiv/883
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7324996
https://www.grandterminus.no/
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VIKTIG OM BRANNVARSLING 
 

I A&B-blokken er det talealarm.  

 

Ved brannalarm kan det være vanskelig å oppfatte innholdet i meldingen 

som blir gitt på høyttaleren dersom døren til kontoret er lukket.  Man må 

åpne døren og gå ut i korridoren for å høre meldingen. 

Dersom man jobber på kveldstid eller helg bør døren til korridoren holdes 

åpen slik at man hører en eventuell brannalarm. Ekstra viktig dersom man 

bruker høretelefoner. 

 

Dersom noen har høreproblemer kan en lysalarm monteres på detektoren inne på kontoret. Da vil det blinke et 

rødt lys ved brannalarm. Ta kontakt med plassansvarlig eller brannansvarlig for bygget. 

 

 

IMPORTANT INFO ABOUT THE FIRE ALARM 
 

In the A&B block, a voice alarm is operating. 

 

In the event of a fire alarm, it may be difficult to hear the voice message if your office door is closed. Open the door 

and walk into the corridor to be able to hear the message clearly. 

If you are working in the evening or during the weekend, keep your door open to ensure you hear the fire alarm. 

This is even more important should you be using headphones. 

Should anyone have a hearing disability, a visual alarm can be installed in the office.  A red light will then flash in 

case of a fire alarm.  Please contact the local site manager or fire officer for help with this. 

 

 

GASSKURS VED BIO - PÅMELDING 

Tid: Tirsdag 19. november kommer Åshild Kalvøy fra Image Nippon Gases Norge AS og holder kurs i gasshåndtering 

for oss. 

Tidspunkt: kl 9 til 12. 

Sted: K1&K2, A-blokken  

Målgruppe: Ansatte som bruker gass i arbeidet og driftspersonell. 

Kursinnhold: Aktuelle forskrifter, lagring og håndtering, gassfarer og gass-sikkerhet, gassutstyr. 

Språk: Norsk 

  

Lenke til info og påmelding: https://www.uib.no/hms-portalen/120790/kurs-i-h%C3%A5ndtering-av-gass  

 

 

  

Foto: Colourbox 

https://www.uib.no/hms-portalen/120790/kurs-i-h%C3%A5ndtering-av-gass
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Utdanning  

Arctic Frontiers Student Forum 

The Arctic Frontiers Student Forum is back! Are you a Bachelor or Master Student interested in Arctic issues? We 
are pleased to announce that the Arctic Frontiers Student Forum will be held alongside the Arctic Frontiers 
Conference, from 26-30 January 2020. 
 
The Arctic Frontiers Student Forum is a five-day, interdisciplinary event bringing together students from across the 
world with interest in the Arctic region. It takes place in Tromsø, Norway alongside the Arctic Frontiers conference. 
The Arctic Frontiers Student Forum goes through a broad range of topics, but all with focus on the development of 
various Arctic-related issues. 
 
What to expect:  The program includes talks by invited scientists, politicians, business- and NGO representatives, 
as well as student presentations on selected topics. You can expect a week filled with various activities, including: 
 
Professional development: 

 Educational tours and talks 
 Workshops on developing your research and professional career 
 Attending Arctic Frontiers main venue conference events 

Personal development: 
 Improving your teamwork and leadership skills 
 Networking with valuable professionals and peers 
 Broadening your perspectives by being in an international environment 

 
The goals of the forum are to foster peer-based professional development as well as establishing open dialogues 
with experts in the Arctic region. The program motivates participants to have a voice in their professional society in 
addition to discussing Arctic-related topics in an international atmosphere. 
 
When and where:  The Arctic Frontiers Student Forum takes place in Tromsø, Norway during the Arctic Frontiers 
conference. 
 
Participation benefits:  As a participant, you will have the following costs covered by the organisers of the Arctic 
Student Forum: 

 Participation fee: You will not have to pay for any of the events included in the Forum program. You will 
also have free access to selected events at the Arctic Frontiers conference. 

 Accommodation costs: You will not have to pay for your accommodation in Tromsø during the period of 
the Arctic Student Forum. 

 Food during the course of the Arctic Student Forum will be covered. 
 

How to apply:  To be considered as a participant, complete the application form here. 
 
Deadline: 3rd November 2019 Read more 
 

  

https://www.arcticfrontiers.com/young/arctic-student-forum/arctic-frontiers-student-forum-2020/
https://www.uarctic.org/news/2019/9/apply-for-the-arctic-frontiers-student-forum/
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Bidrag til faglig-pedagogisk dag 

Faglig-pedagogisk dag er UiBs største 

etterutdanningsarrangement for lærere, 

neste gang fredag 31. januar 2020. Dagen 

er vanligvis første fredag i februar, men for 

å samkjøre med planleggingsdagen for våre 

største målgrupper, lærere fra Hordaland 

fylkeskommune og Bergen kommune blir 

det altså 31. januar denne gang.   

 

Vi inviterer fagmiljøer fra alle fakulteter og 

institutter til å melde inn forelesninger, 

seminar, workshops og andre faglige bidrag 

som profilerer aktuell forskning ved UiB. 

Målgruppen er lærere, primært på 

ungdomstrinnet og i videregående skole. 

 

-Se informasjon på Ansattsidene  

-Information in English - Employee Pages 

 

Frist for å melde inn bidrag: 15. november 

Les hele invitasjonen 

 

 

  

Foto: Eivind Senneset, UiB 

https://www.uib.no/foransatte/130263/vil-du-bidra-til-faglig-pedagogisk-dag
https://www.uib.no/en/foremployees/130264/register-your-contribution-faglig-pedagogisk-dag
http://vedlegg.uib.no/?id=77ca048f7405d0f2fb19c2d43aa8ba26
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BIO-kalender 
 

Mandag 21. oktober 
 
Ph.d. prøveforelesning, Francesca Jaroszynska: Multi-trophic interactions: responses and effects on 
ecosystem services in the Anthropocene.  
10:15–11:00, Konferanserom A/B, VilVite 
 
Gjesteforelesning, Ellen Dorrepaal: Cryoecology - How arctic ecosystems matter for our changing climate 

10:15-10:45, Tunet, Biologen Blokk A 

 
Disputas, Francesca Jaroszynska: Climate and biotic interactions - drivers of plant community structure 
and ecosystem functioning in alpine grasslands 
13:15, Auditoriet, Vil Vite, Thormøhlens gate 51 

 
 
 

Fredag 25. oktober 
Mastereksamen Anders Isaksen: A peek into the private life of a seed-breeding bark beetle  
09:15–10:00, Seminarrom K1, Biologen Blokk A  

 

Fredag 1. november 
Ph.d. Midtveisevaluering Thomas Laurence Clegg: Develop fishery-adapted methodology to estimate and 
monitor unreported catches in Norwegian fisheries  
10:15–11:00, Seminarrom K1, Biologen Blokk A 

 

 

  

https://www.uib.no/nb/bio/130512/phd-midtveisevaluering-thomas-laurence-clegg-develop-fishery-adapted-methodology-estimate
https://www.uib.no/nb/bio/130512/phd-midtveisevaluering-thomas-laurence-clegg-develop-fishery-adapted-methodology-estimate
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Forskning/utlysning  

 
 

Såkornsmidler til samarbeid med fagmiljø og institusjoner i Kina. 
Utlysning  
 

vårt forsknings- og utdanningssamarbeid med Kina. 
Handlingsplanen skal bidra til å nå «UiBs strategiske mål: utvikle 
flere ledende forskningsmiljøer, utdanne Norges mest attraktive 
kandidater, være en ettertraktet kompetanseinstitusjon, og å 
bidra i det offentlige ordskiftet og til den kunnskapsbaserte 
samfunnsutviklingen gjennom god formidling og dialog med 
omverdenen.»  
 
I henhold til handlingsplanens prioriterte områder utlyser UiB 
såkornsmidler for å støtte opp om forsknings- og 
utdanningssamarbeid med Kina. Det er totalt ca. NOK 500 000 

som skal deles ut. Vi ber fakultetene om å gjøre utlysingen kjent for forskere og fagmiljø.  
 
Søknadsfrist til Forsknings- og innovasjonsavdelingen er 28 oktober 2019.  
 

 Les hele utlysningsteksten 

 Søkerveiledning 

 Søknadsskjema 

 
 

Frokostseminar om forskningsdata 
Kulturen rundt forskingsdata er no i endring. Den går mot at alle fagmiljø skal dele og kuratere forskingsdata slik at 
andre kan bruke og referere til dei i si forsking. Nokre fagmiljø, som Bjerknessenteret, har kome langt. For andre er 
dette relativt nytt. Biblioteket inviterer difor til eit frukostmøte for forskarar og forskarstøtte som er ferske i opne 
forskingsdata. Vi vil introdusere opne forskingsdata generelt og UiB Open Research Data spesielt, eit arkiv for 
forskingsdata ved UiB 
 
Program: 
08:30-08:40 Enkel servering 
08:40-09:00 Introduksjon til åpne forskningsdata 
09:00-09:00 Pause 
09:10-09:30 Hvordan forberede og lagre åpne forskningsdata? 
 
Målgruppe: forskningsadministrasjon, forskningsrådgivere, forskerveiledere, PhD kandidater og forskere 

Sted: Realfagbygget, Seminarrom 1 (1.etasje) 
Tid: onsdag 23.10.19, kl. 8.30-9.30. 
Teamet er tilgjengelig etter presentasjonen for en mer utfyllende prat om hva biblioteket kan tilby. 
(Presentasjonen vil bli holdt på engelsk ved behov.) 
 

Kalender og påmelding: https://www.uib.no/ub/129703/frokostm%C3%B8te-forskningsdata 
 
Kontaktinformasjon forskningsdata: https://www.uib.no/ub/110811/forskingsdata 

Opphavsrett: Wikipedia Commons 

http://vedlegg.uib.no/?id=dc66f13b9ebdd8cc99f75952dcf6c74e
http://vedlegg.uib.no/?id=672d607b07a6b4dbcb27209ed02b4c61
http://vedlegg.uib.no/?id=5c3c95517c49a8e409427dbe2cc7b2c9
https://www.uib.no/ub/129703/frokostm%C3%B8te-forskningsdata
https://www.uib.no/ub/110811/forskingsdata
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Open research data breakfast! 
Most major research funders require projects to archive and make available research data. Many publishers also 
require authors to make the data underlying the findings described in their publications available. The University 
Library invites researchers and other employees to a research data breakfast Wednesday 23rd of October at 
Realfagbygget. 
 
Program: 
08:30-08:40 Breakfast time! 
08:40-09:00 Introduction to open research data 
09:00-09:00 Break 
09:10-09:30 How to prepare your data for sharing  
 
Who: Researchers, PhD candidates, administration  
Where: Realfagbygget, Seminarrom 1 (first floor) 
When: Wednesday 23rd of October at 08:30-09.30. 
 
The team will be available for questions or discussion after the presentation  

 
Calendar event and sign up: https://www.uib.no/en/ub/129704/research-data-breakfast-meeting 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.uib.no/en/ub/129704/research-data-breakfast-meeting
https://www.uib.no/en/ub/111372/research-data
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Skrivekurs for forskere torsdag 16. januar 2020 

Vi har gleden av å invitere til nytt skrivekurs for forskere ved MatNat-fakultetet:  

Torsdag 16. januar 2020 fra 9.00-16.00  
 
Målet er å sette deltakerne i stand til å skrive kronikk eller populærvitenskapelig tekst for avis, blad eller nettsteder 
som forskning.no og Aftenposten Viten.  
 
Alle deltakere må forplikte seg til å sende inn utkast til tekst, som vil bli gjennomgått i løpet av kursdagen. 
Deltakerne vil få videre oppfølging av teksten etter kurset. Målet er publisering på forskning.no  Temaer:  
Slik gjør du en tekst interessant.  
Språk: Hvordan skrive enkelt om det vanskelige.  
Hvordan få leserne gjennom hele artikkelen?  
Sjangre. Kronikken, bloggen, nyhetsartikkelen.  
Treningsøkter og øvelser.  
Tilbakemelding på tilsendte tekster.  
Slik møter du journalister.  
 
Kursleder: Eivind Lauritsen, kronikkansvarlig ved Forskning.no  
Gratis lunsj. Ingen kursavgift, men vi ønsker at deltakelsen speiler hele fakultetet.  
Elektronisk påmelding: https://forms.gle/snXMBegRqNsbgfoMA  
 
Påmeldingsfrist: Fredag 3. januar 2020  
 

Spørsmål? Kontakt kommunikasjonsrådgiver Asbjørn Leirvåg, mobil 41423341 / asbjorn.leirvag@uib.no 

 

 

ERC søknadslesedag i Bergen 
Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med UiO en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til 
European Research Council, ERC. På lesedagen vil du få mulighet til å se gjennom søknader som har fått 
finansiering fra ERC, for å se hvordan et vellykket ERC-prosjekt kan struktureres. 
 

Påmeldingsfrist:  27.10.2019 Les mer. 
Tid:  06.11.2019, kl: 12:30 - 15:30. 
Sted:  Dragefjellet skole, Magnus Lagabøtes plass 1, Seminarrom E, UiB 
 

 
ERC-pris for vitenskapskommunikasjon  
ERC har utlyst en pris for ERC-vinnere som kommuniserer sin forskning til de bredere lag av befolkningen, 
altså ikke ren vitenskapelig publisering. "ERC Public Engagement with Research Award " har tre 
kategorier; "Public outreach, press and media relations, and online and social media". Hensikten er å øke 
kunnskapen om verdien av fremragende forskning også hos dem som ikke er aktive innen forskning og på 
den måten øke støtten til forskning generelt og ERC i særdeleshet. 
 
Det er en frist 10. januar 2020, og vinneren får foruten stor oppmerksomhet, en utmerkelse delt ut ved 
EuroScience Open Forum (ESOF) 2020.  Les mer 
 

https://forms.gle/snXMBegRqNsbgfoMA
mailto:asbjorn.leirvag@uib.no
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2019/erc-soknadslesedag-i-bergen/
https://erc.europa.eu/managing-your-project/public-engagement-with-research-award
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Nyheter om forskning i Norge på engelsk  
Kjære forskningsledere! (English text below)  
 
Vi kontakter dere for å fortelle at forskning.no har flere nye tilbud.  
 
Nå er ScienceNorway.no lansert: en nettavis om forskning i Norge på engelsk. Her finner du nyhetsartikler om 
mange temaer og fagfelt. Du finner også kronikker, blogger og populærvitenskapelige artikler skrevet av forskere.  
Tips oss gjerne om nye forskningsresultater – eller skriv selv. Vedlagt er informasjon om hvordan forskere kan 
bidra.  
 
Del gjerne informasjonen om ScienceNorway.no med kollegaer og samarbeidspartnere.  
 
Om du leser og skriver norsk, er jo forskning.no der. Her har vi også Forskersonen.no, der forskere selv skriver om 
sin forskning.  
 
Vil du eller kollegaene dine lære mer om forskningsformidling, er Forskningskommunikasjonsdagene en mulighet. 
Eller kanskje et skrivekurs? Første mulighet er 31. oktober i Oslo, eller du kan bestille et kurs på din institusjon.  
 

 
Science news from Norway  
Dear research leaders, 
 
Visit ScienceNorway.no – a brand new online news service on research in Norway. Here you find news articles on 
many topics and research fields. You will also find op-eds, blogs and popular science articles written by scientists 
themselves. Tell us about your new research results – or write yourself. Attached is information on how 
researchers can contribute.  
 
Feel free to share information about ScienceNorway.no with your colleagues and partners. 
 
If you read and write Norwegian, you find more news on forskning.no. Here we have Forskersonen.no, where 
researchers write about their research in different formats. 
 
If you or your colleagues want to learn more about research communication, we offer courses in writing skills and 
science communication. Or if you understand Norwegian, you can attend Forskningskommunikasjonsdagene in 
Oslo in November.  
 

https://sciencenorway.no/
https://forskning.no/
https://forskersonen.no/
https://forskning.no/kurs-og-arrangementer-om-forskning/forskningskommunikasjonsdagene-2019/1342688
https://forskning.no/kurs-og-arrangementer-om-forskning/skrivekurs-for-forskere/292208
https://forskning.no/kurs-og-arrangementer/kurs-pa-din-institusjon/291971
https://sciencenorway.no/
https://forskning.no/
https://forskersonen.no/
https://forskning.no/kurs-og-arrangementer-om-forskning/forskningskommunikasjonsdagene-2019/1342688
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https://sciencenorway.no/
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Arrangementer 

Monday 21 and Tuesday 22 October: 2019 Ocean Sustainability Bergen 

Conference 
University Aula of Bergen 

This conference raises important issues for the whole BIO community and is 

open and free for all.  As food and tapas will be served, all participants need 

to register. For more info and registration, see the event homepage. 

  

 

 

 

Tirsdag 22. oktober, Craig Foster: A 100 000 year aquatic journey with our 
southern African ancestors 

Craig Foster – filmmaker, warrior of marine 

conservation and intrepid explorer of early 

human origins is coming to Bergen on 

October 22nd to show-case his award-

winning films and talk about his dedication to 

protect and explore the ocean and his work 

with SapienCE at UiB 

 

Date: 22.10.2019 -  Time: 16.00–17.30 

at Media City Bergen 

 

 

 

ALL WELCOME 

https://www.uib.no/en/sapience/130244/100-000-year-aquatic-journey-our-southern-african-ancestors 

 

You can see a preview of one of his movies on You Tube here 

https://www.uib.no/en/sapience/130244/100-000-year-aquatic-journey-our-southern-african-ancestors 

 

 

 

Foto: Craig Foster 

https://www.uib.no/en/universitetsaulaen/122312/how-find-us
https://www.uib.no/en/ocean/128020/sdg14-–-life-below-water-conservation-and-sustainable-use-ocean
https://www.uib.no/en/sapience/130244/100-000-year-aquatic-journey-our-southern-african-ancestors
https://www.uib.no/en/sapience/130244/100-000-year-aquatic-journey-our-southern-african-ancestors
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Tirsdag 16. november: Felles HMS-seminar– «Better safe than sorry – om 
datasikkerhet i hverdagen»  

Dere inviteres herved til et felles HMS-seminar for Det 

matematisk-naturvitenskapelige fakultet tirsdag 26. november 

2019 kl 13-15:45. Seminaret vil denne gangen finne sted i Det 

store auditoriet, 2. etasje i Datablokken på Høyteknologisenteret. 

 

Målgruppen er ledere, verneombud, HMS-koordinatorer, 

fakultetsstyret, informasjon- og drøftingsutvalget, HMS-utvalg, 

byggansvarlige og plassansvarlige brann, og alle andre ansatte. 

Årets tema er IT-sikkerhet, og foredragsholderne vil belyse både 

god sikkerhetsatferd og hvilket ansvar ledere har for 

datasikkerheten.  

 

I tillegg til å sette relevante HMS-tema på dagsorden, vil vi som tidligere år, dele ut årets HMS-pris som går til et 

miljø som har arbeidet godt og systematisk for å bedre arbeidsmiljøet.  Program og påmelding:  

 

https://w3.uib.no/nb/matnat/130455/hms-seminar-2019-better-safe-sorry-om-datasikkerhet-i-hverdagen 

 

12-13 desember: Neste steg 2 – Havet  

Torsdag 12. desember - Fredag 13. desember  

Grieghallen 

Ludovic Morlot, dirigent 

Ivar Skjørestad, lysdesign 

Dorothy Dankel, Christian Jørgensen og Marius Årthun, 

Universitetet i Bergen 

Bergen Filharmoniske Orkester 

 

Sett fra verdensrommet er jorda en blå planet hvor det meste er dekket av vann. Livet oppsto i havet, og vi 

menneskene er levende opptatt av og avhengig av havet, samtidig som vi står i fare for å ødelegge det. Det er i 

havet de største oppdagelsene fortsatt venter. Hav, vann og tilknyttede myter har inspirert forskere og kunstnere 

til alle tider.  

 

Mendelssohns Stille sjø og ønske om god reise, basert på to dikt av Goethe, innleder vår konsertkveld viet havet, 

en evig kilde til forundring, mystikk, kunnskap og skaperglede. 

 

Vi møter forskere som tar oss med på tur med havstrømmene og forteller om forunderlige fenomen og myldrende 

liv i havene som omgir oss. Vann og hav var viktig for Richard Wagner. Den store Ring-syklusen begynner 

bokstavelig talt i vannet og er et sentralt element i Lohengrin, som er basert på middelalderfortellingen om den 

mytiske svaneknekten som ankommer i en båt trukket av svaner. I Ragnarokk, som Götterdämmerung baserer seg 

på, går verden under ved å synke i havet. 

Les mer og bestill billetter her 

 

Foto/Ill: harmonien.no 

https://w3.uib.no/nb/matnat/130455/hms-seminar-2019-better-safe-sorry-om-datasikkerhet-i-hverdagen
https://harmonien.no/program/2019/12/neste-steg-2-havet/
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