
 

Referat møte 5, språkpolitisk utvalg   
Dato: 15.03.21  

Sted: Teams  

Til stede: Ingrid Marie Myklebust, Endre Brunstad, Ann-Kristin Gujord, Ashley Booth, Rune Johan 

Krumsvik, Maren Bjotveit, Hans-Petter Isaksen, Ingeborg Revheim (referent) 

Frafall:  Jógvan Helge Gardar 

 

4/21 Kommentarer til referat fra forrige møte 
Ingen kommentarer 

5/21 Innstilling om ny språklov 
Orienteringsak:   

Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om språklova: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2020-2021/inns-202021-253l/ 

6/21 Spørreundersøkelse 
Hadde frist 12. mars, så lite tid til å gå grundig inn i resultatene. Kjapp gjennomgang, noen 

kommentarer: 60% av instituttlederne har svart, dvs 40% har ikke svart. Ser ut til å bekrefte en del av 

det vi vet, og at respondentene ser behovet for at noe bør gjøres, men ikke vet hvordan de kan bidra. 

Endre Brunstad skal bearbeide materialet til en enklere presentasjon. 

7/21 Seminar tirsdag 11. mai 

Målet med seminaret: presentere utvalget, skape blest om arbeidet og legge grunnlag for å 

konkretisere språkpolitikken ved UiB og hvordan gjennomføre tiltak. 

Diskusjon om form, tema, innledere og målgrupper. Kort oppsummering: 

- Webinar kl. 10-12 med pause 
- Målgruppe: instituttledere, språkinteresserte, språkmiljø. Bred invitasjon i tillegg til spesifikk 

invitasjon.  
- Møteform: korte presentasjonar, panelordskifte, kort avslutning 
- Innledere: Margareth Hagen (bekreftet), Åse Wetås frå Språkrådet, Ane Landøy fra Diku 

(Endre Brunstad spør de to). 
- I forkant av paneldebatt (innspill): kort presentasjon fra undersøkelsen, to-tre ulike 

instituttledere (f.eks. Knut Børve fra Kjemisk inst., Sam.pol.), studentperspektiv, profesjon vs 
disiplinutdanning. 

- Tema for paneldebatt: punkt fra undersøkelsen, parallellspråklighet engelsk/norsk, krav til 
norskkompetanse, muligheter til å skaffe seg norskkompetanse, nynorskbruk og 
nynorskkompetanse, engelskkompetanse.  

- Andre innspill: HVLs språkpolitiske utvalg og konkrete planer (Maren Bjotveit sjekker), 
parallell til annet UiB-utvalg om likestilling og mangfold, kopling mot utdanningspolitikk, 
undervisningskvalitet og arbeidslivsrelevans. 

 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2020-2021/inns-202021-253l/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2020-2021/inns-202021-253l/


7/21 Oppfølging og videre arbeid 
Oppfølgingspunkt:  

- Leder og sekretariatet følger opp innspillene til seminaret og kontakter mulige innledere. 
- Utvalget holder kontakt på e-post om ev innspill til aktuelle instituttledere som kan bidra. 

 

Neste møte: 19. april 

 


