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Hei Alle, 

De siste ukene har jeg reflektert mye omkring min jobb som instituttleder ved BIO. Summa summarum synes jeg 

jobben er veldig utfordrende, spennende og givende og jeg innser også at jeg har mye jeg kan bli bedre på. 

Konklusjonen da ble at jeg har søkt på en ny åremålsperiode som instituttleder. 

Vi går inn i en spennende periode med hvordan BIO skal implementere fakultetets store satsning på 

programmering og overførbare ferdigheter i våre studier. Vi hadde møte i studieprogramstyret tidligere denne 

uken, der arbeidet i 100-klubben og vår to BIO300 emner omkring akademiske skriveferdigheter til studentene ble 

presentert. Dette er viktige prosesser, men bare en liten den av hele det store arbeidet som skal gjøres før 1 mars, 

da instituttets planer for hvordan vi vil gjennomføre fakultetets satsning skal legges fram. 

BIO`s nåværende strategiske plan går ut ila neste år, og vi er så vidt i gang med å planlegge hvordan vi skal kjøre 

prosessen med å lage en ny plan. Vi må diskutere grundig ambisjonsnivå, formål med planen og hvor mye ressurser 

vi vil legge ned før vi går skikkelig i gang med arbeidet. Ledergruppen skal ha seminar i januar. Vi er åpne for alle 

mulige innspill på hvordan dere mener at instituttet bør utvikles videre, så snakk med dem slik at de er fulladet 

med synspunkter før ledergruppen skal diskutere dette i januar. 

Øystein Varpe (UNIS) har takket ja til stillingen som førsteamanuensis i marin økologi (kystnære økosystemer). 

Dette er jeg veldig glad for, og jeg ser fram til at Øystein er i full gang fra 1 februar. 

Intervjuer er gjennomført til stillingen som førsteamanuensis i terrestrisk zoologisk økologi, og tre spennende 

søkere vil bli innstilt. Dette blir en svært viktig styrkning av den terrestriske aktiviteten ved BIO. 

Jeg har oppstartsamtaler med alle nye stipendiater og post docer. Det er svært givende å treffe dem og se hva de 

skal jobbe med her på BIO. Vi har en enorm faglig bredde. Og for tiden ansetter vi veldig mange stipendiater og 

post docer. Det viser jo at vi lykkes svært godt i konkurransen om finansiering, ikke minst fordi det legges ned en 

stor innsats, fordi vi er dyktige og fordi vi er relevante. Tusen takk for innsatsen til alle som bidrar her. 

Det er heller ikke helt usannsynlig at vi når rekorden på antallet disputaser i år også. Rekorden fra i fjor er 30 stk. 

Siden sist har Francesca Jaroszynska disputert for doktorgraden. Gratulerer til henne og hennes veiledere og 

fagmiljø. 

 

Jeg ønsker dere all en riktig god helg. 

Ø 
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Dear All, 
 
In the last few weeks, I have reflected a lot on my job as head of department at BIO. In sum, I find the job very 
challenging, exciting and rewarding and I also realize that I have a lot I can get better at.  In conclusion, I have 
decided to apply for a new term period as head of department. 
 
We are entering into an exciting period of shaping how BIO' shall implement the Faculty's major initiative to 
strengthen programming and transferable skills in our study programmes. We had a meeting in the programme 
board earlier this week, where the status of our work within the ‘100-Club’ and our two BIO300 topics on academic 
writing skills, were presented. These are important processes, but still only a small part of the huge work to be 
done before March 1, when the Department's implementation plan is to be presented. 
 

BIO's current strategic plan is due out next year, and we are currently planning the process leading to a new plan.   

Before we start the actual work on the plan, we must thoroughly discuss the level of ambition, the overall purpose 

and how much resources we want to invest.  The management team will have a seminar on the matter in January. 

We are open to all kinds of input on how you think the Department should be developed in the future, so please 

come talk to us so we are fully loaded with your views before the January meeting. 

Øystein Varpe (UNIS) has accepted the position of associate professor of marine ecology (coastal ecosystems). I am 

very happy he did, and I look forward to Øystein being in full swing from February 1. 

We also finished our interviews for the associate professorship in terrestrial zoology, and three exciting applicants 

will be nominated.  The position represents a very important strengthening of the terrestrial activity at the BIO. 

I routinely have start-up meetings with all new PhD and post doc fellows. I find it very rewarding to meet them all 

and to learn what they will be working on here at BIO.  We have a huge professional breadth, and are currently 

hiring many new PhD and post doc fellows.  This goes to show that we are successful in competing for research 

funding, much owing to the great efforts put into our research and funding applications, and to the fact that we are 

competent and relevant. Thank you very much for the efforts of everyone involved. 

It seems not unlikely that we may exceed last year’s record number of 30 PhD’s defended. Most recently, 

Francesca Jaroszynska defended her doctorate. Congratulations to her, to her supervisors and the professional 

community. 

I wish you all a delightful weekend. 

Ø 

 

Don’t forget to sign up for the BIO Christmas Party!  

Friday December 6, 19.00 at Grand Hotel Terminus 

Registration deadline: November 22 

Sign up here! 

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7324996


Side 3 av 15 
 

 Nyhetsbrev fra Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen  

Postboks 7803, N-5020 BERGEN/ 55 58 44 00 / POST@BIO.UIB.NO / UIB.NO/BIO 

 

Viktig informasjon 

 

Nytt fra NFR - Framdriftsrapportering forskerstyrte prosjekter 
Prosjektledere for NFR-prosjekt skal ha fått tilsendt melding om at NFR signaliserer ny praktisering av 

rutiner for ubrukte NFR-midler. Ubrukte prosjektmidler for 2019 vil bli inndratt fra prosjektet (og ikke 

overført) dersom det ikke foreligger legitime eller helt ekstraordinære grunner. Blant legitime grunner er 

lovregulerte permisjoner og sykefravær. Forskningsrådet godkjenner hva som er legitime eller 

ekstraordinære grunner ved behandling av søknad om prosjektendring som sendes inn via Mitt nettsted. 

 

Dette betyr at dersom det er endringer i forbruket på prosjektet, så skal det sendes inn søknad om 

prosjektendring. Siste frist for dette er 31.12.2019.  

 

Det er derfor viktig at prosjektledere er i dialog med sine prosjektøkonomer for å avklare om det er 

ubrukte midler for 2019 som det må søkes om prosjektendring for. 

 

 

News from NFR - Progress reporting for research-driven projects 
Project managers of ongoing NFR projects will have been notified by NFR regarding stricter rules for 

managing unused project funding. Unused project allocations for 2019 will be withdrawn from the 

project (not transferred) unless there are legitimate reasons or extraordinary circumstances that dictate 

otherwise. Legitimate reasons include legally mandated leaves of absence and sick leave. The Research 

Council will determine what are legitimate reasons or extraordinary circumstances when reviewing 

requests for a change in the project framework submitted via “My RCN Web”. 

 

This means that if there are changes in the use of funds in the project, then an application for a project 

change must be submitted. The deadline for this is 31.12.2019. 

 

It is therefore important that project managers are in dialogue with their project economists to clarify if 

there are unused funds for 2019 for which a project change must be applied. 
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UiBs krav om arkivering og åpen tilgang til vitenskapelige artikler 
For å følge opp nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, samt krav fra 

Forskningsrådet og EU, er det nå lagt inn følgende krav om registrering i Cristin for UiBs ansatte: 

 

 Alle vitenskapelige publikasjoner knyttet til et prosjekt finansiert av Forskningsrådet, EU eller andre 

finansiører som krever åpen tilgang, skal påføres finansiørens prosjektnummer i Cristin 

 

 Forskeren skal påse at en fagfellevurdert fulltekstversjon av alle vitenskapelige artikler er lastet opp 

på posten i Cristin. Forfatters aksepterte versjon skal lastes opp, med mindre forfatter med sikkerhet 

vet at utgiver tillater tilgjengeliggjøring av den publiserte versjonen 

 

Vitenskapelige artikler skal ikke godkjennes for rapportering før en fulltekstversjon er lastet opp på 

posten i Cristin.  

 

Artikler som blir lastet opp i Cristin blir automatisk overført til UiBs åpne vitenarkiv, Bergen Open 

Research Archive, BORA. Universitetsbiblioteket sjekker at tidsskriftets/forlagets retningslinjer tillater 

åpen tilgjengeliggjøring før artikler legges ut. Eventuell embargo (sperrefrist) på tilgjengeliggjøring av 

artikler blir påført i arkivet. Mer informasjon  

 

 

OMLEGGING AV STOPPESTED FOR CAMPUSBUSSEN VED HAUKELAND 
UNIVERSITETSSYKEHUS  

Pga en trafikkomlegging nord for Sentralblokken knyttet til byggearbeidene i området, har Campusbussens 

stoppested under sentralblokken i en periode vært flyttet til krysset ved pasienthotellet. 

Etter vurderinger fra prøveperioden, har vi bestemt at denne flyttingen av stoppested til pasienthotellet, innføres 

permanent, fra mandag 28. oktober 2019, til byggearbeidene er ferdig ved BUS 2. 

Dette innføres fordi arbeidene ved BUS 2 umuliggjør en fornuftig og sikker inn og utkjøring fra Sentralblokken. 

Vi gjør videre oppmerksom på at forsinkelser på campusbussens rutetider kan forekomme, da kraner og vogntog 

som skal losse, til stadighet sperre veien utfra området. 

Sjåføren vil hele tiden etterstrebe punktlighet, selv om forsinkelser oppstår. 

Vi ber om forståelse for situasjonen og valgt løsning 

 

Dette til informasjon. 

Sverre Pettersen 

Leder Transport og parkseksjonen 

https://www.uib.no/ub/71957/cristin
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Vacant postdoctoral fellowship in causal modelling 
The Department of Philosophy at the University of Bergen is inviting applications for a 3-year post doctor position. 

We are looking for a scientist with a specific interest in methodological questions and causal modeling and data 

analysis in particular. The position is connected to the project "Boolean Causal Modeling with Coincidence 

Analysis". Further information about the project can be found here:  https://www.uib.no/en/cna/.  

 

The successful applicant must hold a PhD or an equivalent degree in a scientific discipline relevant for the 

application of Boolean methods, e.g. social/political science, economics, biology, medicine or psychology. 

Applicants should have a solid track record of peer-review publishing in their home discipline and a pronounced 

interest in interdisciplinary work. The successful applicant will be encouraged to integrate her/his ongoing research 

into the context of this project and to seek collaborations in her/his discipline at the University of Bergen. The 

preferred starting date is 1 February 2020, but a later date might be possible. An additional 4. year with teaching is 

negotiable as well. For more information and details on how to apply, please, go to 

 

https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/177227/postdoctoral-fellowship-in-causal-modeling  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uib.no/en/cna/
https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/177227/postdoctoral-fellowship-in-causal-modeling
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Forskning/utlysning  

UiBs søknadsdatabase for Fond og legater er åpent  

UiB administrerer L. Meltzers Høyskolefond, Bergen Universitetsfond og Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru 

Johanne Georgine Olsens legat, som ansatte kan søke midler fra.  

 

Vitenskapelige ansatte og postdoktorer kan søke: 

 Støtte til vitenskapelige reiser og forskningstermin  

 Bergen Universitetsfond:  

 Olsens legat 

 

Studenter og stipendiater kan søke:  

 Olsens legat 

 Meltzers Prosjektstipend 

 UIBs Studentlegat 

 

Søknadsfrist: 01. desember 2019. 

Søknader leveres på https://fond.app.uib.no/  

Mer informasjon finnes på UiBs nettsiden for Fond og legater 

 

 

 

Utlysning av SPIRE-midler 2020 

Det utlyses midler i UiBs Strategiske program for internasjonalt forsknings- og undervisningssamarbeid (SPIRE) for 

2020. Programmet har som mål å støtte opp om UiB strategi og handlingsplan for internasjonalisering 2016-2022. 

Forskningen styrkes av internasjonalt samarbeid og nettverk. Det kan også søkes om gjesteforskermidler. 

 

Det kan søkes om SPIRE-midler i to kategorier: 

1 SPIRE- midler for internasjonale forskningssamarbeid. Det kan søkes om inntil 200 000 kr. 

2. SPIRE gjesteforskermidler  

 

Vitenskapelige ansatte i førstestillinger, forskere og postdoktorer ved UiB kan søke: Vitenskapelige ansatte må 

være ansatt i minimum 50% ved UiB. Postdoktorer må ha 100% ansettelse ved UiB, og må vise til ansettelse ved 

UiB 2 år frem i tid for å kunne søke.  

 

Søknader sendes samlet gjennom institutt til fakultet. Fakultetenes søknadsfrist er 10. desember 2019. BIOs 

interne søknadsfrist er 01. desember 2019 (Søknadsfristen for fagmiljøene er nå samkjørt med UiBs Fond og 

legater 01. desember 2019).  Retningslinjer finnes her. Mer informasjon og søknadsskjema finnes her.  

 

 

 

https://www.uib.no/foransatte/100539/vitenskapelige-reiser-og-forskningstermin
https://www.uib.no/foransatte/100537/bergen-universitetsfond
https://www.uib.no/foransatte/100538/olsens-legat
http://www.uib.no/foransatte/100538/olsens-legat
http://www.uib.no/foransatte/100538/olsens-legat
https://meltzerfondet.w.uib.no/hovedsiden/om-meltzerfondet/veiledning-prosjektstipend/
https://meltzerfondet.w.uib.no/hovedsiden/om-meltzerfondet/veiledning-prosjektstipend/
http://www.uib.no/utdanning/49306/universitetet-i-bergen-sine-studentlegat
http://www.uib.no/utdanning/49306/universitetet-i-bergen-sine-studentlegat
https://fond.app.uib.no/
https://w3.uib.no/nb/foransatte/123573/fond-og-legater
http://www.uib.no/fa/75098/spire-s%C3%A5kornsmidler
http://vedlegg.uib.no/?id=ee0730f65df26f7c34af242029a66afe
https://www.uib.no/fia/75098/spire-s%C3%A5kornsmidler
http://www.uib.no/fa/75098/spire-s%C3%A5kornsmidler
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Utlysning av POS midler 2020  

Det kan søkes om posisjoneringsmidler til følgende 3 kategorier: 

1. POS - Posisjoneringsstøtte til forskere som posisjonerer seg mot en HEuropa søknad. 

2. POS - Fagstrategiske virkemidler på fakultetsnivå 

3. POS - KHT - Kompetansehevende tiltak for forskere og administrativt støtteapparatet ved fakultetene 

 

Søknader sendes samlet gjennom institutt til fakultet. Fakultetenes søknadsfrist er 10. desember 2019. BIOs 

interne søknadsfrist er 01. desember 2019. (Søknadsfristen for fagmiljøene er nå samkjørt med UiBs Fond og 

legater 01. desember 2019).  Retningslinjer finnes her. Mer informasjon og søknadsskjemaer finnes her.   

Neste søknadsfrist for POS midler vil være 5. juni 2020. 

 

 

 

Horisont 2020 - Proposal Writing workshop - Thematic Focus 
Det blir Horizon2020 skrivekurs i Bergen 12-13 november i samarbeid med NFR og Europa Media. Fortsatt ledige 

plasser.  

Tid:    12.11.2019 - 13.11.2019 

Sted:    Universitetet i Bergen 

Påmeldingsfrist:  05.11.2019 kl.15.00 Les mer.  

 

 

6th ASSEMBLE+ Transnational Access Call Launched  
ASSEMBLE Plus provides access to 

over 30 marine biological research 

institutions across Europe and 

overseas to carry out scientific 

research in the field of marine 

biological sciences. ASSEMBLE Plus 

funds access to laboratories, state-of-

the-art experimental facilities and 

technological platforms, ecosystems, 

and a wide variety of marine 

biological resources. ASSEMBLE Plus offers Transnational access: this opportunity involves your research group 

accessing marine biological research institutions located in a country other than that of the main applicant of the 

research group. More information and flyer  

 

Application deadline:  09.02.2020. 

 

  

http://vedlegg.uib.no/?id=f57ae7a70b1faa8f54081e12f2d934a8
https://www.uib.no/boa/97622/prosjektetableringsst%C3%B8tte-pes-og-posisjoneringsmidler-pos-h2020heuropa
http://www.uib.no/fa/75098/spire-s%C3%A5kornsmidler
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2019/horisont-2020-proposal-writing-workshop---thematic-focus2/
http://www.assembleplus.eu/
http://www.assembleplus.eu/access/access-providers
http://www.assembleplus.eu/access/transnational-access
http://www.assembleplus.eu/sites/assembleplus.eu/files/public/Assemble%20Plus%206th%20Call%20flyer_16.10.19.pdf
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Guidance document on claiming costs in H2020  
The European Commission has prepared a short guidance document on "How to avoid errors when claiming costs 

in H2020 grants". The purpose of this is to help participants avoid errors in the cost accounting of Horizon 2020 

projects. The first ex-post audits in H2020 projects showed that participants continue to make mistakes in their 

cost claims. A persistent high error rate damages the reputation of the EU Framework Programme and of research 

in general. Also, for beneficiaries, such errors may lead to annoying and costly consequences. You can read the full 

guidance document here. 

 
 

2019 European Maritime and Fisheries Fund Info Day 

 
Registration for the European Maritime and Fisheries Fund Information Day has now opened. A total 

budget of € 22.5 million is available under the 2019 "Blue Economy Window" call. Go to the Information 

Day on 25 November in Brussels and learn how to get the funding! The 2019 blue economy call will be 

presented in a series of presentations organised by EASME and the Directorate General for Maritime 

Affairs and Fisheries of the European Commission. The Information Day is al so an opportunity take 

advantage of the match-making session, meet your potential partners, stakeholders or discuss your 

project directly with our project 

advisors. The event will also be live 

streamed.  

Time and place: 25.11. 2019; 

Brussels (Belgium) More info and 

registration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/comm/190305_avoiding-errors-when-claiming-costs_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/comm/190305_avoiding-errors-when-claiming-costs_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/comm/190305_avoiding-errors-when-claiming-costs_en.pdf
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/organisation/dg-mare-dg-maritime-affairs-fisheries_en
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/organisation/dg-mare-dg-maritime-affairs-fisheries_en
https://ec.europa.eu/easme/en/2019-european-maritime-and-fisheries-fund-info-day
https://ec.europa.eu/easme/en/2019-european-maritime-and-fisheries-fund-info-day
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VIS will be at BIO Thursday the 12th of November 
Thursday the 12th of November, VIS will be at BIO, from 12.15-15.30. If you have research 

results that you want to make into a product or service, or have questions regarding IPR-

rights from your research, VIS can help you! 

 

Call for application for milestone projects  

There is a continuous call to apply for 500 000 NOK for innovative research ideas that can be made into a product 

or service. The grant is made for projects that can reduce technical risks related to development in projects, and 

could be a starting point for commercialization of your research 

VIS can help with your application! For more information, visit the NRCs webpages: 

https://www.forskningsradet.no/en/call-for-proposals/2019/milestone-project--research-commercialisation-

project-from-publicly-funded-research/ 

 

Students with an innovative idea get a 1MNOK grant 

Students who are finishing their masters program in 2020, or finished in 2019, can apply for one million NOK to 

realize their business idea! 

If you want more information, visit the NRC-page: https://www.forskningsradet.no/en/call-for-

proposals/2020/student-entrepreneurship/ 

VIS can also help with this application.  

 

Bli med i nordisk samarbeid om landbruk og klima  
Nordisk komité for landbruks- og matforskning (NKJ) lyser ut midler til nettverk som vil styrke samarbeidet om 

landbruk og klima i Norden. NKJ vil prioritere samarbeid om: 

 Jord som karbonlager 

 Alternative proteiner 

 Arktisk landbruk og klima 

 Ekstremvær 

Søkeren må være en forsker eller kommunikasjonsperson ved en forskningsinstitusjon eller organisasjon, som 

samarbeider med minst to søkere fra andre nordiske land. Nettverket må også ha med seg forskere eller 

forskningsgrupper fra minst tre av de nordiske landene.  

Søknadsfrist er 15.01.2020. Mer informasjon og søknadsskjema finnes her.   

Kontaktperson i Forskningsrådet: Nina Elisabeth Solheim | nsf@forskningsradet.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.forskningsradet.no/en/call-for-proposals/2019/milestone-project--research-commercialisation-project-from-publicly-funded-research/
https://www.forskningsradet.no/en/call-for-proposals/2019/milestone-project--research-commercialisation-project-from-publicly-funded-research/
https://www.forskningsradet.no/en/call-for-proposals/2020/student-entrepreneurship/
https://www.forskningsradet.no/en/call-for-proposals/2020/student-entrepreneurship/
https://nordicagriresearch.org/?utm_campaign=18-10-2019&utm_medium=email&utm_source=apsis
mailto:nsf@forskningsradet.no
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Horisont 2020 - Get Ready for Horizon Europe (by Europa Media Group) 
Forskningsrådet tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe. 

 

Europa Media Group explains the lessons learnt in Horizon 2020 and based on these introduces the changes to be 

applied by proposal writers and project managers in 2019-2021 transition period. This course goes beyond the 

official texts – it presents real-life examples, success and failure stories in Horizon 2020 projects in order to help 

the preparation for Horizon Europe. Read more 

 

When: 19.11. 2019 09.00 - 15.30 

Where: Forskningsrådet, Auditoriet Moser 

Registration deadline: 12.11.2019 kl.15:00 

(Next arrangement will be held 03.12.2019 at NHH/Bergen) 

  

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2019/get-ready-for-horizon-europe-by-europa-media-group2/?utm_campaign=24-10-2019&utm_medium=email&utm_source=apsis
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Utdanning  

ENT3R søker nå etter nye realfagsmentorer! 

ENT3R realfagstrening er et landsdekkende prosjekt der elever får inspirasjon og hjelp fra studenter ved universiteter og 
høyskoler. Som mentor har du og en medmentor ansvaret for å drifte en gruppesamling for elever fra videregående 
skole én gang i uken. I tillegg til den ukentlige gruppesamlingen tar du som mentor også på deg ansvaret for å være et 
realfagsforbilde ved å stille opp på diverse arrangementer og dele din entusiasme for fagfeltet ditt. 

Se vedlagt utlysning eller denne siden for mer informasjon. 

Søknadsfrist er 13. november 

Vedlagd fil Mentorutlysning: https://mitt.uib.no/courses/581/files/2024999/download  

 

 

Frokostmøte: Internasjonale studenter i Norge 
Hvordan kan internasjonale studenter bidra til å heve kvaliteten på norsk høyere utdanning? 

Dette spørsmålet er startpunktet for et spennende frokostmøte i Trondheim 15. november, hvor Diku 

presenterer rapporten International Students in Norway og inviterer til samtaler med faglig ansatte og 

norske og internasjonale studentrepresentanter. For deg som ikke kan delta på NTNU, blir arrangementet 

strømmet til Dikus kanaler. Mer info og påmeldling  

Tid:    15.11.2019. 2019 08:00-09:30 

Sted:    NTNU Gløshaugen, Høgskoleringen 1  

Påmeldingsfrist:  14.11. 2019 15:00 

 

 

  

https://www.ent3r.no/bergen/universitetet-i-bergen/
https://mitt.uib.no/courses/581/files/2024999/download
https://diku.no/arrangementer/frokostmoete-internasjonale-studenter-i-norge
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BIO-kalender 

Mandag 4. november Ph.d. prøveforelesning Suman Kumar 

Evolution of chemosensation in arthropods  

12:15–13:00 

Seminarrom K1, Biologen Blokk A 

 

Tirsdag 12. november Ph.d. midtveisevaluering, Lars Sverkeli 

Characterization of a putative NADase from Aspergillus Fumigatus  

12:15–13:00 

Seminarrom K1, Biologen Blokk A 

 

Mandag 18. November, Ph.d. Midtveisevaluering Marius Kambestad 

Advances in salmonid abundance estimation from electrofishing removal sampling  

12:15–13:00 

Seminarrom K1, Biologen Blokk A 
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Arrangementer 

 

Det gode arbeidsmiljø: Arbeidsliv i endring – hva med 
arbeidsmiljøet? 
Frokostseminar 20.november   
 
Arbeidsmiljø – bærekraft - miljø  
Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, 

god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel. 
 

Gjennom frokostseminarserien ønsker vernetjenesten ved UiB å sette fokus på betydningen av godt arbeidsmiljø. Her ønsker 

vi å belyse arbeidsliv og arbeidsmiljø under endring og omstilling. Hvordan tar vi vare på arbeidsmiljøet vårt og hverandre i en 

verdens om stadig er i endring? Hvordan løser vi fokus på effektivitet, kompetansebygging, fleksibilitet, bærekraft og nye 

digitale løsninger i arbeidslivet? 

Målgruppen er alle ansatte og ledere. Samlingene vil bli holdt ulike steder på campus. 

Det sjette frokostseminaret arrangeres onsdag 20.november kl. 0830-1000 i Egget på Studentsenteret. Dørene åpner kl. 

0800 med enkel servering av kaffe/te og ett halvt rundstykke fra kl. 0815. HUSK å ta med kopp til å få servert kaffe/te i. 

Møteledere: June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB. 

Program 

0830 - Velkommen, universitetets hovedverneombud June-Vibecke K Indrevik  

0840 -  Små skritt gir stor gevinst – hverdagsklima ved førsteamanuensis Kikki F. Kleven 0905 - UiB som miljøfyrtårn ved 

seniorrådgiver Inki Brown fra Emisoft 

0920 - Klimanøytralt universitet ved overingeniør Helene Wiken seksjon for HMS, beredskap og BHT ved HR avdelingen 

0935 Dialog og diskusjon, innspill til senere frokostseminar 

Trykk her for påmelding innen 18.november  

 
Velkommen! 

Det gode arbeidsmiljø 
frokostseminarserie arrangert av vernetjenesten ved UiB 

 

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7430061
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Torsdag 14. november, Horisont-forelesning: Utforsker Antarktis' isbre-historie  

Antarktis har vært islagt i rundt 34 millioner år, isdekket har 

vokst og krympet med endringer i klimaet. I denne 

Horisontforelesningen vil professor Sidney R Hemming gi oss 

en forståelse av isbreene i Antarktis sin historie, noe som er 

viktig for å forstå hvor sårbart området er for klimaendringer.  

 

Torsdag 14. november 15.45–18.15 

Egget, Studentsenteret 

 

Les mer om arrangementet 

 

 

 

 

International Symposium on Plastics in the Arctic and Sub-Arctic Region  

 
The Government of Iceland in collaboration with the Nordic Council of Ministers is hosting an 

International Symposium on Plastics in the Arctic and Sub-Arctic Region in April 2020 in connection with 

the Icelandic Chairmanship of the Arctic Council. On behalf of the government of Iceland, the Ministry for 

Foreign Affairs, the Ministry for the Environment and Natural Resources, and the Ministry of Industries 

and Innovation are responsible for the preparation of the Symposium. The International Symposium will 

focus on scientific knowledge of the problem and the best practices to deal with the huge challenge. In 

this way the symposium is expected to build a foundation of science and deliver information and advice 

for decision makers. The symposium is furthermore expected to contribute to the Arctic Council's work 

on plastic litter during the Icelandic Chairmanship. 

Time and place:  21.04.2020-23.04.2020, Reykjavik (Iceland) More info 

 

 

Foto/ill.:  James Eads on Unsplash 

https://www.uib.no/matnat/130858/utforsker-antarktis-isbre-historie
https://www.arcticplastics2020.is/index.php/en/
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Faste Lenker 

BIO internsider (her finner du interne sider for ansatte) 

BIO-kalenderen (her finner du arrangementene på BIO) 

Publikasjoner på BIO (lenke til registrerte 2018-publikasjoner i CRISTIN) 

Velferdstilbud (oversikt over alle UiB sine velferdstilbud) 

Information for International Researchers 

Ledige stillinger på UiB  

Høringer 

HMS 

BioCEED 

 

 

https://mitt.uib.no/courses/11056?invitation=7Rd7DJ8TsjdNTSHinRtLMrSgVC70uY5T6z5T1RJq
http://www.uib.no/bio/kalender
https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&ar-fra=2018&ar-til=2018&sted=184126000&erNorsk=1&erNordisk=1&erNasjonalt=1&erInternasjonalt=1&erUkjent=1&visParametre=1&ukat=ARTIKKEL&ukat=ANTOLOGI&ukat=MONOGRAFI&sort=alfabetisk&bs=50
http://www.uib.no/foransatte/17399/velferd
https://www.uib.no/en/international/128545/international-staff
http://www.uib.no/om/84775/ledige-stillinger-ved-uib
http://www.uib.no/foransatte/94487/h%C3%B8ringer
http://www.uib.no/hms-portalen
http://bioceed.b.uib.no/

