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Studietur
Høsten 2014 står nå som beste alternativ for studietur.
Det ble vanskelig å få tak i de menneskene vi ønsket å møte til 6.og
7.mars. LSU bør nå lage en tydelig definert bestilling om hva og
hvem vi ønsker å prioritere.
Hvordan er dette løst andre steder?
Det har vært gjennomført prosjektuker for likestilling i andre
institusjoner. Vi ønsker å komme i kontakt med både studenter og
lærere som har opplevd en slik prosess. Hvordan få innblikk i
prosessen? Hvordan få likestilling implementert? Hvordan få dette
inn i et ukeprosjekt? Vi ser for oss et langsiktig perspektiv – 3 år.
Hvordan skal vi jobbe kontinuerlig for å implementere
handlingsplanen ut i organisasjonen? Hvordan få åpnet tilganger?
Vi snakket om nettverking, arbeidsfordeling og manglende
bevissthet rundt goder og belønnings- og karrieresystemer.
Hvor starter vi – og når?
Hvordan kan vi implementere tiltaksplanen vår?
Vi ønsker å få Gunilla Edemo hit før sommeren. Gjerne en torsdag,
slik at hun også kan delta i faglig ledermøte.
Vi foreslår at LSU møter henne 0900-1200 og at hun deltar i faglig
ledermøte 1315-1515. Forslag til datoer: 5. eller 19.06.14 alternativt
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Opprykksprosjektet:
Har det vært samtaler med de ansatte? Faglig ledermøte.
Hvem skal inn i opprykksprosjektet?
Interne og eksterne mentorer.
Samarbeid mellom FoU-ledelsen og fagseksjonsledere.
Skreddersy prosjekter ifm opprykk
Karriereplanlegging.

b) Vi foreslår likestilling som tema på en ”halv” fellesdag.
Samtidig et ”opprykkskvarter” der de som er interessert kan
få praktisk informasjon ifm søknad om opprykk.
c) Alle referat fra LSU legges på nettsiden.
d) LSU leder følger opp punkt a,b og c.
Vedlegg:
Årsplan 2014 vedtatt 11.12.2013.
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