
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sommerferie 
I likhet med årets lyseste dag vil denne lederen også ha et høstpreg. I høst blir det nemlig store endringer i 
administrasjonen. Fra 1. september blir økonomiadministrasjonen ved fakultetet sentralisert i to noder (Realfagsbygget 
og Marineholmen), noe som betyr at Marianne, Giao og Line ikke lengre vil ha arbeidsplass på GFI. Økonomifunksjonen 
for GFI (inkl. SKD) vil bli håndtert fra Marineholmen, der økonomien ved Institutt for informatikk og GFI vil bli håndtert 
av Liv Rebecca Aae (Marianne Alling skal vikariere for henne den første tiden), Margun Skarbø, Line Steffensen, Quynh-
Giao Thi Do og en foreløpig ubesatt stilling. 
 
For å dekke opp for ekspedisjonsoppgavene er det under utlysing en stilling som administrasjonskonsulent, og vi vil 
også få inn en lærling fra 1. september. Videre slutter administrasjonssjef Terje Restad 1. september for å starte i 
tilsvarende stilling ved Institutt for biologi. Stillingen som administrasjonssjef vil lyses ut mot slutten av sommeren. Som 
sagt er det store forandringer i vente, og det er kanskje godt at det ligger en sommer (forhåpentligvis uten høstpreg) 
mellom.  
 
Senere på høsten, nærmere bestemt 2. og 3. oktober skal neste jubileumsarrangement gå av stabelen i aulaen; 
“Geophysical Institute 100 years – Atmosphere, ocean and society in motion”. Det er store forventninger knyttet til 
symposiet og jeg håper GFI får vist fram våre spennende aktiviteter her til så mange som mulig. 
 
Enda senere på høsten, eller kanskje ut på vinteren, kommer Elin Darelius Chiche til å begynne i den ledige 
førsteamanuensisstillingen i oseanografi. Gratulerer så mye til Elin! Vi gleder oss til å få henne om bord som fast 
mannskap på Geofysen.  
 
Med det vil jeg ønske alle en velfortjent og god sommerferie! 
 
-Nils Gunnar 
 
 

Summer time 

Like this day with the longest lasting day-light of the year, this leader will also give you a touch of autumn. The upcoming 
fall semester there will be rather big changes in the administration. Effective from September 1st, the economy 
administration will be centralized and placed in two nodes (Realfagsbygget and Marineholmen). This implies that 
Marianne, Giao and Line no longer will have their offices at the GFI-building. The economy function for GFI (incl. SKD) 
will be handled from Marineholmen, where the economics of the Department of Computer Science and GFI will be 
handled by the following team: Liv Rebecca Aae (Marianne Alling will deputize for her the in the start), Margun Eidsheim 
Skarbø, Line Steffensen, Quynh-Giao Thi Do and a vacancy. 
 
There is also a vacancy at the GFI as an administration executive officer who will serve in the Reception, and an 
apprentice starting on September 1st. Furthermore, Terje Restad, Head of Administration, will leave us to start in a 
corresponding position at the Department of Biology. The position as Head of Administration will be announced by the 
end of the summer.  
 
On October 2nd and 3rd, the next GFI anniversary event will be held in the aula; "Geophysical Institute 100 years - 
Atmosphere, Ocean and Society in Motion". There are great expectations for this symposium and I hope GFI will reach 
out with our exciting activities to as many as possible. 
 
Even later in the fall, or maybe in the winter, Elin Darelius Chiche will start in her new position as associate professor in 
oceanography. Congratulations to Elin! We look forward to getting her on board as part of the permanent crew at 
Geophysen. 
 
I wish everyone a well-deserved and good summer holiday! 
 
-Nils Gunnar 
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Aktuelt 
 

GFI conference 2-3 October: Atmosphere, Ocean, and Society in motion 
 

 
 
 
 
På Høyden artikkel 21/6: «Marius kan varsle klimaet om ti år» 
Her finner du artikkelen 

http://pahoyden.no/2017/06/marius-kan-varsle-klimaet-om-ti-ar


Report from the Bjerknes summer party last Friday  
The organizing committee, Ellen & Stojna, reports as follows: The summer potluck party took place outside GFI on Friday 
16 June. A party tent was set up for the evening, and around 70 persons came. Luckily, the sun came out in the 
afternoon, after a morning with heavy rain showers so it was possible to enjoy the garden outside. To all who 
participated: thank you for excellent food, good company and good music! And to those of you who couldn't come - 
please join in next time! 

 
Foto: Ellen Margrethe Grong 

  

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjajfjDh5_UAhVD3iwKHZodCEQQjRwIBw&url=https://lilleborg.osloskolen.no/nyhetsarkiv/god-sommer2/&psig=AFQjCNGHfHsZMDBq1WdaS7H_k0no9p0s6w&ust=1496489373640887


Undervisningsaktuelt 
 

Disputas Friederike Fröb 

 

Friederike Fröb disputerer tirsdag 27. juni 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 
med avhandlingen "Climate controlled mechanisms of subpolar North Atlantic carbon 
uptake". 
 
Tid og sted: Tirsdag 27. Juni 2017 kl. 10.15 i undervisningsrom 4060, Jahnebakken 5 
(BCCR) 

 
Pressemelding for disputasen.  
 
Opphavsrett:  
Max Herlitschka 

 
 

 
Bibliotek for realfag holder stengt i sommer 
Bibliotek for realfag vil være stengt i perioden 26. juni -31. juli. For detaljer, klikk her. 

 

 

 
Invitasjon til å delta i pedagogisk opplæring for gruppeledere, høstsemesteret 2017 
Universitetet i Bergen arrangerer hvert semester et pedagogisk kurs over tre dager for gruppeledere (kollokvieledere, 
seminarledere) som skal arbeide med undervisningsoppgaver i løpet av semesteret. Kurset arrangeres av Program for 
universitetspedagogikk ved Institutt for pedagogikk på Det psykologiske fakultet.  
 
Deltakerne vil ha størst utbytte av den pedagogiske opplæringen når de faglige arbeidsoppgavene er mest mulig avklart 
på forhånd. Kurset gir anledning til å diskutere og planlegge egen undervisning, og det er derfor gunstig at flere 
gruppeledere fra samme fag deltar samtidig slik at de kan samarbeide om forberedelsene.  
 
Opplæringene består av to moduler. Modul 1 går over to dager (1a + 1b) og modul 2 over en dag. Gruppeledere kan 
delta i de deler av programmet de ønsker. Deltakerne får timelønn for deltakelse dekket over Program for 
universitetspedagogikk sitt budsjett – med mindre de får betaling for deltakelse av fakultetet der de er tilsatt. Timesats 
er for tiden ca. 150 kr. 
 
Påmelding skjer individuelt eller samlet for instituttet/fagområdet pr. e-post til: kare.helleve@uib.no  Vi ønsker navn, e-
postadresse, emnet gruppelederne skal undervise i og hvilke moduler påmeldingen gjelder.  

 

 

 

 

Kurs, seminarer, møter 
 

 
Konferanse: «Tett på realfag»! 
Flere barn og unge skal bli bedre i realfag. Derfor inviterer vi til regionale realfagskonferanser «Tett på realfag» – der 
du kan få kunnskap, inspirasjon, nyttige verktøy og faglig påfyll – slik at du kan satse videre i ditt arbeid med realfag!  På 
konferansen vil du høre om norske realfagsresultater i en internasjonal sammenheng, og du vil få gode eksempler fra 
kommuner og skoler som jobber tett på realfag – og som deler sine erfaringer.  
 
Region: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Vest-Agder 
Sted: Stavanger, Sola 22.-24. oktober Påmelding  

 

 
 
 
 
 
 

http://www.uib.no/nye-doktorgrader/108854/havet-puster
http://www.uib.no/ub/108803/bibliotek-realfag-stengt-i-sommer
mailto:kare.helleve@uib.no
https://www.berg-hansen.no/eventportal/?E=2787&A=68144&Att=0&WebNo=1&Sec=FkcrbYqGqcbacclj%20-%20pageid1


NGF jubileumssymposium 20-22. september på Geilo 

 
Påmelding her 

 

 

 

Publikasjoner 
 
Oversikt over registrerte publikasjoner ved Geofysisk institutt finner du i cristin.uib.no. Husk også å registrere alle nye 
publikasjoner der.  
 
 
 

 

Finansiering 
 

UFO 

 

Friederike sin nettside “Upcoming Funding Opportunities (UFO)” ble sist oppdatert 14. juni 2017. 

 
 

 

 
NFR deadline 06 September 
For proposal support towards the NFR deadline 06 September, please respect the internal GFI deadlines  

 
 
Utlysning av Olav Thon Stiftelsens nasjonale faglige priser innen matematisk-natur-
vitenskapelige og medisinske fagområder 2018 

 

Prisene deles ut torsdag 8. mars 2018.Fagmiljøene oppfordres til å nominere til Stiftelsens priser 
innen fristen 15. september 2017.  
 
Kontaktinformasjon og adresse for innsending finner du i utlysningen. 

 
  

https://docs.google.com/forms/d/1gAsxfzfcc8QzLN8JT4ah_j2lM6ppjDT6WOZgoAljCHU/viewform?edit_requested=true
https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/registrering?la=no&inst=184
http://www.uib.no/en/gfi/58037/upcoming-funding-opportunities-ufo
http://ekstern.filer.uib.no/matnat/gfi/Forskningskoordinator/UFO/06Sept-GFI-deadlines.pdf
http://vedlegg.uib.no/?id=e8a39145e4e8ba67ba51967ca33a47a8


  

Ledige stillinger  
 

Postdoktor i storskala atmosfærisk dynamikk ved Geofysisk institutt 
Her finner du annonseteksten. Søknadsfrist: 6. juli 2017. 

 

Three Research Associate Positions in Hobart 
Closing date: 30th of June 
Three Oceans and Climate Research positions at the University of Tasmania: 

 Research Associate: Marine Heatwaves 

 Research Associate: Biogeochemical Ocean Modelling 

 Research Associate: Eddy Kinetic Energy 
Information on the Centre and more details on these three positions 

 

Administrasjonskonsulent ved Geofysisk institutt 
Her finner du annonseteksten. Søknadsfrist: 9. juli 2017. 

 

 

 

HMS, Personal, Velferd HMS-portal – Avviksmelding - Trening - Velferdstilbud 

Geosupen: GFI’s Social Hub 

Geosupen is the umbrella for all social activities at GFI, where you can find updates and information for regular and 
one-off events. All activities, such as brewing, football, volleyball, Cake Tuesday, Dinner&Drinks, parties, and more, 
are run by dedicated students and colleagues at GFI who look forward to 
have you participate and contribute! 

          https://geosupen.b.uib.no  
 
 
 

 
  

 

 
Yoga continues next semester! 

 
Kjersti Næss 

Yesterday, we enjoyed the last yoga class for this semester. The number of participants 
has been lower than expected the current semester. However, the Institute has decided 
that the Yoga classes shall continue next semester, and we hope to see many more of 
you then. 
 
Our professional yoga instructor, Kjersti Næss, is teaching in English. No signing up, 
and no participatory fee will be charged, but please bring your own yoga mat. 
 
Classes are held every Thursday at 15-16 in the canteen. First class next semester will 
be on 17 August. You are all most welcome to join in! 
 

 

 
  
 

 
Valg av verneombud 
Vervet som verneombud ved Geofysisk institutt er ledig fra 1. september. Interesserte bes melde seg til Terje Restad.  
UiB legger til rette for at verneombudene har et støttende nettverk med faste møter og de får tilbud om 
kompetansehevingstiltak. Verneombudene samarbeider med ledelsen i det systematiske HMS-arbeidet. 
 

 
 
 

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/139684/postdoktor-i-storskala-atmosfaerisk-dynamikk
http://www.climateextremes.org.au/university-of-tasmania.html
https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/139825/administrasjonskonsulent-foerstekonsulent-kode-1408
http://www.uib.no/poa/hms-portalen/
https://avvik.app.uib.no/skjema/f?p=692:1:
http://www.uib.no/foransatte/37275/trening
http://www.uib.no/foransatte/17399/velferd
https://geosupen.b.uib.no/

