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Hei Alle,
Vi er fremdeles ganske sterkt påvirket av corona-situasjonen. Selv om campus nå er åpnet for ansatte og
masterstudenter har jeg inntrykk av at det er ganske stille i gangene på BIO. Riktignok er aktiviteten på
laboratoriene godt i gang igjen, men ellers er det fremdeles mange som benytter seg av hjemmekontor.
Det er helt OK, for hvis alle skulle komme tilbake samtidig tror jeg det rett og slett ville bli vanskelig å
opprettholde gjeldende smittevernregler. Det blir spennende å se hvordan det utvikler seg, men jeg ser for
meg at til høsten er vi i ganske normal modus på BIO. Vi jobber iherdig med hvordan vi skal håndtere og
gjennomføre undervisningen til høsten, med trolig svært begrenset kapasitet på undervisningslokaler,
samt at vi fremdeles må ha undervisningopplegg på digitale plattformer. Jeg vil takke dere alle for at dere
viser så stor tålmodighet og at dere er konstruktive for å finne løsninger.
Vi vet ikke hvordan smittesituasjonen i Norge/Bergen vil være i august, når vi starter opp igjen etter
sommeren. Det kan hende den er enda bedre enn nå, og det kan hende vi er inne i en bølge nr. 2.
Uansett tror jeg myndighetenes evne til smittesporing vil være bedre enn nå, og at tiltak for å hindre
smittespredning vil være lokale, snarere enn nasjonale. Da tror jeg tiltakene vil bli enda sterkere enn de vi
har opplevd nå, men på et lokalt nivå. For BIO betyr det at vi alle fremdeles må våre veldig påpasselige
med å følge smittevern-regler, både de nasjonale og ikke minst de vi har utarbeidet for BIO, slik at vi
unngår en lokal nedstengning.
I disse dager er det stort trykk på eksamen. Jeg har inntrykk av at det er ganske få studenter (i hvert fall
færre enn jeg fryktet) som har falt av og ikke møter til eksamen. I så fall er det et godt tegn og tyder på at
vi har gjort en veldig god jobb gjennom dette uvanlige semesteret. Tusen takk til alle undervisere og
studieadministrasjonen for en fantastisk innsats så langt.
Tusen takk også til alle dere som oppi alt dette har lagt ned en stor innsats for å få ferdig søknad til NFR.
Til tross for corona-utfordringene virker det ikke som aktiviteten på søknadsfronten har gått ned. Det er
veldig bra. La oss virkelig håp at utfallet for BIO blir bedre i denne runden enn i forrige. Det fortjener vi
alle, og med vår høye relevans og kvalitet trenger samfunnet vår forskning.
Da ønsker jeg dere alle en riktig god helg og håper dere får mulighet til å hvile litt. Ta en tur ut i naturen
og se på humlene hvis dere får tid. Det er i hvert fall noe jeg har stor glede av.
Ø

Hello everyone,
We are still quite strongly influenced by the corona situation. Although the campus is now open to staff
and master students, I have the impression that it is quite quiet in the hallways at BIO. Admittedly, the
activity in the laboratories is well underway again, but otherwise many people still use home office. It is
perfectly OK, because if everyone were to come back at the same time, I think it would be difficult to
maintain current infection control rules. It will be exciting to see how the situation develops, but I guess
that we are in quite a normal mode at BIO in the autumn. We work hard on how to handle and implement
teaching activities in the autumn, with probably very limited capacity in classrooms, and with a situation

Nyhetsbrev fra Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen
Postboks 7803, N-5020 BERGEN/ 55 58 44 00 / POST@BIO.UIB.NO / UIB.NO/BIO

Side 2 av 10
where we still need to conduct teaching on digital platforms. I want to thank you all for showing such
patience and for being constructive in finding solutions.
We do not know how the infection situation in Norway / Bergen will be in August, when we start up again
after the summer. It may be even better than now, or we may be in a second infection wave. Anyway, I
think the authorities' ability to detect and track infection will be better than now, and that measures to
prevent the spread of infection will be local, rather than national. Then I think the measures will be even
stronger than those we have experienced now, but at a local level. For BIO, this means that we all still
must be very careful about following infection control rules, both the national and not least the ones we
have prepared for BIO, so that we avoid a local shutdown.
These days there is great pressure on the exam. I have the impression that there are quite a few students
(at least fewer than I feared) who have dropped out and do not attend the exam. In that case, it is a good
sign and indicates that we have done a very good job during this unusual semester. A big thank you to all
the teachers and the study administration for their fantastic efforts so far.
A big thank you also to all of you who have put a lot of effort into writing proposals to the RCN. Despite
the corona challenges, it does not seem like activity on the proposal front has gone down. That is very
good. Let us really hope that the outcome for BIO will be better in this round than last year. We all
deserve that, and with our high relevance and quality, society needs our research.
Then I wish you all a very good weekend and hope you have the opportunity to rest a little. Take a walk in
the wild and look at the bumble bees if you have time. At least this is something I enjoy.
Ø

Dekanbloggen
Vi kan fort oppleve å igjen måtte gjennomføre all undervisning
på digitale plattformer
På kort sikt skal vi alle følgje eit strengt smittevernregime. Det får
praktiske konsekvensar for kven, og kor mange som er på campus, skriv
Helge K. Dahle i dekanbloggen.
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BIO-informasjon og kalender
BIO-ekspedisjonen åpner 25. mai
BIO-ekspedisjonen vil være bemannet fra mandag 25.mai, 09.00 – 15.00.
The BIO reception in the 2nd floor of Biologen will be staffed again from Monday 25 May, 09.00 – 15.00.

Hilsen
BIO adm.

Valg til instituttrådet for gruppe B og D
Det elektroniske valget til instituttrådet for gruppe B
(midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling) og
gruppe D (studenter) er nå åpent. Avlegg din sstemme her:
https://valg.usit.no/uib/valg/login.do
Du finner informasjon om kandidatene på instituttets
valgside:
https://www.uib.no/bio/125049/valg-på-nyeinstituttrådmedlemmer-til-institutt-biovitenskap-våren-2020
Medlemmene velges for perioden 1.8.2020-31.7.2021. Det skal også velge medlemmer til fakultetsstyret for de
samme gruppene, se fakultetets hjemmeside for kunngjøringen.

Har du husket å registrere sommerferie? / Have you registered
summer vacation?
Har du planlagt sommerferien?
Sommeren nærmer seg og med den også sommerferien. Selv om sommerferien i år kanskje ikke blir som
den pleier å bli, eller som du hadde ønsket, er det likevel viktig i ta ferie. Ferien må du registrere i PAGA.
Å registrere ferien er obligatorisk, og skal gjøres i god tid før uttak. Fristen er normalt 1. mai så det er bare
å registrere ferien så fort som mulig. Har du allerede lagt planer for fridager i høst eller vinter (t.o.m.
31/12) kan du også registrere dette i Paga nå. Husk at som en hovedregel skal all ferie tas ut hvert år
(inkl. overførte dager fra i fjor). For arbeidsgivere over 62 år er det viktig å huske at all ferie må avvikles i
året for å kunne benytte seniordager.
I år er det også et ønske at flest mulig avvikler ferie i hovedferieperioden 1. juni – 30. september. Dette på
grunn av Korona situasjonen. Det er ønskelig at vi har flest mulig til stede på arbeid når situasjonen
forhåpentligvis blir mer normal i høstsemesteret.

Nyhetsbrev fra Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen
Postboks 7803, N-5020 BERGEN/ 55 58 44 00 / POST@BIO.UIB.NO / UIB.NO/BIO

Side 4 av 10
Ikke helt sikker på nøyaktig når du vil ta ferie? Registrer den uansett (du kan endre den senere), så
slipper du å risikere at noen andre bestemmer når du må ta ut ferien. Du slipper også personlig
oppfølging gjennom e-poster og purringer fra administrasjonen.
Utfyllende informasjon om hvordan man registrerer ferie kan du finne her:
http://pagaweb.b.uib.no/ansatte/5-ferie/
Har du noen spørsmål om ferie eller ferieregistrering i PAGAWEB, ta kontakt med Personalkonsulenten
ved ditt institutt.

Have you planned your summer vacation this year?
Summer is approaching and so is the summer holidays. Although the summer holidays this year may not
be as it used to be, or as you would have liked, it is still important to take a vacation. You must register
your holiday in PAGA. Registering your holiday is mandatory and must be done well in advance of the
holiday. The deadline is normally May 1st so just register your holiday as soon as possible. If you have
already made plans for holidays in the fall or winter (up until 31. December) you can also register this in
Paga now. Remember that the general rule is that all vacation days has to be taken within the calendar
year (including transferred days from last year. For employers over the age of 62, it is important to
remember that all holidays must be completed in order to use senior days.
This year we encourage you to take as much of your vacation in the period between 1st of June and 30th
of September. This is due to the Corona pandemic situation. We want as many of you at work when the
situation hopefully will be more like normal for det autumn semester.
Not sure exactly when to take a vacation? Register it anyway (you can change it later) so you don't have
to risk anyone else deciding when to take your vacation. You also avoid personal follow-up through emails
from the administration.
Further information on how to register vacation can be found here: https://pagaweb.w.uib.no/english/5vacation/
If you have any questions regarding vacation or the registration of vacation in PAGAWEB, please contact
your local HR professional at your department.
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Forskning/utlysning

EuroMarine 2020 calls - Important Reminder
This is a kind reminder that there is still time to apply for EuroMarine's currently open calls:
1. A call for proposals of activities
2. A call for application for individual fellowships
1. Scientists affiliated with EuroMarine 2020 Full Member Organisations can submit proposals under EuroMarine's
2020 call for proposals for foresight workshops and working groups, and must to do so by Monday, 1
June 2020 (included).
Please refer to http://www.euromarinenetwork.eu/call2020_FWS_WG for details (call terms, list of Member
Organisations, proposal template, etc.).

>> EuroMarine 2020 Call for Proposals

2. Early Career Researchers (ECRs) affiliated with EuroMarine 2020 Full Member Organisations can still apply for an
individual fellowship of up to €500 to attend (either in-person or remotely) an advanced training activity of their
choice. This fellowship covers training events taking place up to 30 September 2021. The current call window will
close after Friday, 29 May 2020.
Please refer to http://euromarinenetwork.eu/call2020_fellowships for details (call terms, application forms, etc.).

>> EuroMarine 2020 Individual Fellowship Programme
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MSCA IF 2020: Video og presentasjoner på net
Gikk du glipp av MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions) Indiv idual Fellowship
informasjonsmøte 20. april?
Ikke fortvil, både opptaket av strømmingen og presentasjonene ligger tilgjengelig på
nett. Så mange som 260 unike brukere fulgte med strømmingen, så dette var
populært!
Ikke
akkurat
Netflix,
men
adskillig
mer
matnyttig.
Søknadsfrist for MSCA IF er 9. september.
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2020/msca-individualfellowships-2020/

Idékraft verden trenger – nøkkelen ut av krisen?
Live stream, 27. mai 2020 09.00 - 10.30
Noen endringer er lette å forutse. Andre kommer brått på. At viktige samfunnsfunksjoner skulle stenges ned som
følge av en verdensomspennende epidemi, var det få som kunne forestille seg. Koronakrisen er vanskelig, men åpner
også muligheter som det er viktig å gripe. Det greide vi bare delvis under den forrige krisen – da bankvesenet brøt
sammen i 2008. Men erfaringene fra den gangen viser et godt eksempel: De målrettede investeringene i
klimateknologi har gitt gode økonomiske gevinster og i tillegg ført til vesentlige utslippsreduksjoner. Nå har vi igjen
en gylden anledning der vi kan omsette idekraften i konkret handling.
Det er med dette bakteppet og i anledningen av lanseringen av Forskningsrådets nye strategi vi inviterer deg til å
møte noen av Norges mest sentrale aktører innenfor bærekraft, innovasjon og forskning, offentlig sektor og
næringsliv.
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“Stronger together”: European cooperation for Polar science and society - The Integrated European Polar
Research Programme
Time: Jun 11, 2020 10:00 AM
Webinar Registration - Zoom
With this webinar, we would like to introduce the first fully co-designed European Polar Research Programme as the
main result of the EU-PolarNet project to you. The European Polar Research Programme is the final outcome of a
five-year process of co-designing and developing a future research agenda for Europe. It represents a bottom-up
community effort, building on the challenges and needs raised by all who are affected by the ongoing changes in the
Polar Regions. It has been designed using a truly transdisciplinary approach and it aims to bridge the knowledge gaps
in and between natural and social sciences, the economy and society in the Polar Regions.
This webinar is co-organised by EU-PolarNet and the European Polar Board.
For the webinar agenda, please visit https://www.eu-polarnet.eu/news-and-events/conferences-andworkshops/

Utlysning fra DIKU og Kompetanse Norge: 50 millioner til
nettbaserte utdanningstilbud
Hei alle!
Vi vil minne om at det fortsatt er mulig å søke om midler til fleksible nettbaserte
studietilbud. Første søknadsfrist var 15.mai.
De to neste fristene er 1. og 15.juni.
Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål eller vi kan hjelpe
https://diku.no/aktuelt/50-millioner-til-digital-opplaering-av-arbeidsledige-og-permitterte
Hilsen Roald Valle,
UiB Videre
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Green Deal utlysning: åpen høring med frist 3. juni

Hei,
Den europeiske Green Deal utlysningen byr på store muligheter for norske aktører. Et vesentlig element i Green Deal
er den nylig publiserte "Farm to Fork Strategy". Målet for strategien er å finne innovative løsninger for å omstille til
bærekraftig primærproduksjon og bærekraftige matsystemer.
EU-kommisjonen har nå publisert mer informasjon om Green Deal utlysningen og åpnet en høring med frist 3.
juni som dere finner her:
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en
Vi ber om at dere sprer denne informasjonen til relevante personer og oppfordrer til å delta i den åpne høringen.
Vennlig hilsen
Kristin Dawes
seniorrådgiver | Avdeling for bioøkonomi
Ekspert i programkomite og NCP for H2020 SC2 "Mat, Hav og Bioøkonomi"
+47 941 49 351 | krid@forskningsradet.no

Data Management Plan Workshop
What is a data management plan, and how do you write one?
Workshop, 26.05.2020 - 12.30–15.00
Sign-up deadline: 25.05.2020 - 12.00
Sign up here
A data management plan (DMP) describes how data in a research
project will be collected, processed and made available. The
Norwegian Research Council and Horizon 2020 require projects to submit a DMP. They and many scientific journals
also require that the research data are made openly available to others.
A DMP will help you to consider every aspect of sharing you data at an early point of the project and thereby save
time in the publishing process
Foto/ill.: Image by Mediamodifier from Pixabay

This workshop introduces you to what a data management plan is, why you need it, and how to write one.
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NorRen-summer school 2020
Interdisciplinary summer school, PhD-course on flexible energy systems

Dear all,
We have the pleasure of inviting you to the NorRen-summer school 2020!
This is a collaboration between UiB, UiO and NTNU, where Ph.d.-students within energy field in Norway are invited
to attend.
The summer school will take place 17th – 21st. August at the Bjørnafjorden Hotell in Os, 45 min. south of Bergen and
the fee is 7500NOK.
For UiB Ph.d-students it is possible to apply for a grant to cover the cost of the summer school. Please apply here.
Please be advised the deadline for applying is 5th June.
Due to the coronavirus, a final decision as to whether the summer school will take place, will be made mid-June.
Please refer to the NorRen-summer school 2020 for further details.
If you have any queries, please do not hesitate to contact me.
Best wishes,
Gry Ekeland Parker
Gry.Parker@uib.no

Velkommen til Bionæringsdagen 18. juni
Norge har et rikt tilfang av uutnyttede og underutnyttede bioressurser. Ny teknologi åpner store muligheter til
utvikling av nye produkter basert på biologisk råstoff og restråstoff.
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På Bionæringsdagen får du høre fra bedrifter som har satset på forskning og utvikling. Du får vite litt om hva som
skal til for å lykkes. Du vil også få praktiske råd om hvordan du kan søke støtte fra Forskningsrådet, og du vil få
muligheten til å møte forskerne som kan hjelpe deg med å løse utfordringer du jobber med.
Velkommen til en inspirerende, spennende og nyttig dag.
Når: 18. juni 2020 09.00 - 16.00
Hvor: Online via Zoom. Lenke til onlinemøtet sendes på epost dagen før
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2020/bionaringsdagen/?utm_campaign=15-052020&utm_medium=email&utm_source=apsis

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 2019-publikasjoner i CRISTIN)
Velferdstilbud (oversikt over alle UiB sine velferdstilbud)
Information for International Researchers
Ledige stillinger på UiB
Høringer
HMS
BioCEED
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