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Ny strategi for Det humanistiske fakultet 2021-30 

Sammendrag 
Styret ble orientert om prosess for å utarbeide ny strategi for HF i styremøtene 25. september og 

27. november 2020. I styreseminar 5. mars 2021 fikk styret presentert resultatene fra arbeidet i 

fem arbeidsgrupper, og styret hadde en innledende diskusjon om strategien. I styremøte 16. april 

diskuterte styret innretning på ny strategi og fokusområder for den neste perioden. Etter 

fakultetsstyremøtet 18. juni ble utkast til strategi sendt på høring i organisasjonen, med 

høringsfrist 1. september.  

 

I møtet 24. september diskuterte styret høringsinnspill og endringsforslag. Utkast til strategi er 

revidert i tråd med styrets innspill og diskusjon, og etter planen skal styret vedta ny strategi for HF 

i styremøtet 29. oktober 2021.   

 

Beskrivelse av prosess, samt grunnlagsmateriale, kan leses på denne nettsiden: 

www.hf.uio.no/om/strategi/strategi-2030/  

Om strategidokumentene 
Vedlagt følger et endelig utkast til strategi som dekanen foreslår at styret vedtar.  

 

Som en veiledning for styrets behandling følger også utkast til strategi med kommentarer og «spor 

endringer». Dette dokumentet redegjør for de vesentligste endringene som er gjort etter styrets 

behandling 24. september. Ikke alle mindre endringer (tegnsetting, formattering og språklige 

endringer som ikke endrer på meningsinnholdet) er markert.  

Om strategien  
Det har i styrets tidligere behandlinger vært tilslutning til at ny strategi for HF skal være kort og 

endringsorientert, og at den dermed ikke omtale alle deler av fakultetets virksomhet. Videre har det 

vært generell enighet om at strategien ikke skal følge den tradisjonelle inndelingen i utdanning, 

forskning og organisasjon, men at den skal struktureres etter de områdene der fakultetet skal endre 

seg.  
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En slik strategi, som peker ut noen områder der fakultetet bør og skal flytte seg vesentlig i neste 

periode, kan ikke bruke så mye plass på alt det fakultetet allerede er gode på og alt vi skal bevare. 

Innledning i strategien viser det solide fundamentet og de kjerneverdiene vi skal bygge på.  

 

Dersom fakultetsstyret vedtar strategien, er det dekanens klare oppfatning at fakultetet får et godt 

strategidokument, som er solid forankret i organisasjonen og i fakultetsstyret. Strategien svarer på 

sentrale utfordringer og forventninger, den angir retning og prioriteringer, samtidig som den 

uttrykker hva slags institusjon fakultetet ønsker å være.   

 

HF 2030 vil være et godt grunnlag for diskusjon om og utforming av instituttenes og fakultetets 

styringsdokumenter. Strategien fokuserer på områder der fakultetet skal endre seg de neste ti 

årene.  Dokumentet gir overordnede føringer for HFs prioriteringer framover. HFs strategi skal 

følges opp gjennom instituttenes strategier, og gjennom instituttenes og fakultetets års- og 

handlingsplaner. 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
Fakultetsstyret vedtar HF 2030 – Kunnskap for det 21. århundret. Strategi for Det humanistiske fakultet 

2021-2030, med eventuelle endringer som fremkommer i møtet.  

 

 

Vedlegg: 

Strategi for Det humanistiske fakultet 2021-2030, datert 15. oktober 2021 

Strategi for Det humanistiske fakultet 2021-2030, datert 15. oktober 2021 – med kommentarer og spor 

endringer 
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