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Kuttnotat - sammendrag 
 

Her er en oppsummering av fagmiljøenes innsparinger, det henvises også til notatene fra hvert 

enkelt fagmiljø (egne vedlegg). Dette forholder seg til kulepunktene i Arbeidsgruppas rapport, men 

siden flere av dem overlapper følger her en generell statusrapport for kutt på undervisningssiden 

per oktober 2020. 

1. Reduksjon av kostnadene: Alle fagmiljøene arbeider nå med en reduksjon i 

undervisningstilbudet. Siden de fire fagene på IFIKK har forskjellig bemanningssituasjon er det 

litt varierende når tiltakene trer i kraft, siden det flere steder har vært naturlig å bruke de 

lærerkreftene man faktisk har hatt til rådighet. Men alle har kuttet noe, og alle vil kutte mer. I 

alle miljøene jobber man dessuten hardt og bevisst for å få ned store overskudd i 

timeregnskapene. 

Filosofi: Har allerede kuttet vesentlig ved å forenkle studieopplegg, innføre heisemner, bruke 

læringsassistenter, opprettelse av heisemner i stedet for rene MA-emner og ved å tilby emner 

sjeldnere (og dermed færre emner per semester). I tillegg er det opprettet en arbeidsgruppe 

som skal se på hvordan man kan bygge opp et framtidig BA-program som er tilpasset en 

redusert lærerstab. 

Klassiske språk: Har allerede foretatt flere innsparinger, først og fremst ved å innføre 

rimeligere vurderingsformer og færre emner per semester. Klassisk er i gang med en stor 

revisjon av programmene sine der de satser på å spare inn ressurser. Blant tiltak de foreslår er å 

slå sammen emner i gresk og latin, tilby færre emner, innføre veiledet lesning på MA-nivå, 

innføre flere heisemner. 
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Kunsthistorie: Har allerede kuttet, men har også fått økt undervisningsansvar på grunn av 

innføringen av ny studieretning på Master (KKM). Fagmiljøet har nedsatt en gruppe som 

arbeider med revisjon av BA-programmet, særlig med en «slanking» av ressursbruken på 

1000-nivå, siden denne undervisningen i dag sikres av to lektorer som begge går av med 

pensjon i løpet av de nærmeste årene. 

Idéhistorie: Her er det foretatt kutt og planlegges omfattende kutt i emnetilbudet allerede nå i 

vår, med tilbus om bare fire emner på 2000-nivå. Disse innsparingene frigjør lærerkrefter til 

Exfac (som idéhistorikerne nå tar det fulle ansvaret for) og til undervisning på Exphil.  

Andre innspill til kulepunktene: 

Det arbeides med tverrfaglige emner som kan erstatte eksisterende emner og i tillegg være 

attraktive for nye studentgrupper. 

Sakspapirer 
 

 notater fra faggruppene om krav om redusering av ressursbruk 

Vedtaksforslag 
 
Instituttstyret tar arbeidet som gjøres til etterretning og ber om å bli løpende orientert om 

oppfølgingen. 

 

 


