Det humanistiske fakultet
Universitetet i Oslo

Til: Fakultetsstyret
Fra: Dekanen
Sakstype: Orienteringssak
Møtesaksnr.: O-SAK 5
Møtenr. 4/2020
Møtedato: 30. oktober 2020
Notatdato: 21. oktober 2020
Saksbehandler: Christine Klem, Julianne Krohn Hansen

Prosjektplan for HF:STUDIO
Bakgrunn og konsept
HFs undervisere erfarer ulike utfordringer knyttet til digital og hybrid undervisning som både er knyttet til
behov for økt kompetanse innen digital pedagogikk og bruk av teknologi, at teknologien enten er
mangelfull eller svikter, og at støttefunksjonene ikke er tilstrekkelig dimensjonert for det økte behovet. De
hybride undervisningsformene gir anledning til noe fysisk undervisning, hvilket er positivt både for
underviser og læringsmiljøet, men erfaringer viser også at denne undervisningsformen har utfordringer
både når det gjelder teknologi, kompetanse, dynamikken mellom gruppene som møter hhv. fysisk og
digitalt, behov for lærerbistand, studentenes eget utstyr m.m.
Mål
En HF-pilot har som langsiktig målsetning at
 Studentene opplever å møte undervisning av høy kvalitet, mestring, godt læringsmiljø og
læringsutbytte og at de gjennomfører studiene sine
 HFs undervisere og administrasjon har økt kompetanse og opplever mestring av digital pedagogikk
og eksisterende utstyr
 Vi har flere undervisere som eksperimenterer med nye digitale og hybride undervisningsformer
 Det er etablert arenaer for kollegasamarbeid og for deling av undervisningsressurser og ideer både
internt og på tvers av instituttene
 Læringsassistenter gir støtte til undervisere og integreres i arbeidet med utvikling av
undervisningsopplegg
 HF:STUDIO har funnet sin form som HFs kraftsenter for undervisningsutvikling med planer for
videre finansiering og drift
HF:STUDIO
Digital og hybrid undervisning på HF trenger et kraftsentrum. Vi ønsker å dedikere et rom i HF-bygget til å
være et slikt sentrum for utviklingen. HF:STUDIO vil designes og innredes som et lyd- og
filmstudio/laboratorium hvor man kan utvikle innovative og kvalitetssikrede undervisningsopplegg, der
undervisere kan få veiledning til å komme i gang med eller teste ut undervisningsopplegg og med rom for å
diskutere løsninger/erfaringer.
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Konseptet vil strekke seg utover det fysiske rommet, og vil understøttes av en nettside med
informasjon/tips, inspirasjonsvideoer, og et diskusjonsforum. Studioet skal være et møtepunkt for å samle
ressurser og skape et fellesskap for den digitale/hybride undervisningen (som et læringssenter «light»).
Studioet vil være utgangspunktet for videre deling av kunnskap og ressurser ved at brukere støtter og deler
kunnskap videre med kolleger. Gjennom organisert frivilling kollegaveiledning vil ikke bare de mest
engasjerte få nytte av HF:STUDIO, men kompetanse og gode eksempler vil spres videre ut i organisasjonen.
Studioet vil jobbe tett opp mot LINK og andre læringssentre ved UiO, og vil hente inspirasjon fra andre
læresteder.

Organisering:
Vi tenker at arbeidet organiseres som et prosjekt, med følgende organisering:
Prosjekteier: Studiedekan
Prosjektgruppe: Nøkkelpersoner fra instituttene med interesse for digital undervisning:

Faglig prosjektlederteam: Merittert underviser Arnt Maasø og to FVA med frikjøp i 20 % i perioden

Administrativ prosjektleder: administrativt ansatt 50%

3 læringsassistenter 20%

Fast ansatte fra SA, IT– til sammen ca 2 årsverk i perioden
Ressursgruppe: ansatte fra alle instituttene og læringsassistenter (innmeldt fra instituttene)
Forankring/rapportering: Undervisningsledermøtet

Budsjett:
Pilot 12 mnd:
Lønn og drift
Faglig prosjektlederteam
600.000
Adm. Koordinator
450.000
3 Læringsassistenter
400.000
2 årsverk fra SA, IT
1.800.000
Innkjøp teknisk utstyr + møbler
500.000
3.750.000
Sum
* Forutsetter at merittert underviser benytter utviklingstid til HF:Studio

Søknadsbeløp
400.000*
450.000
400.000
500.000
1.750.000

