
Møte i Fysisk institutts likestillingsutvalg (FILU) 19. september 2017 

Til stede: Jøran Moen, Joakim Bergli, Christine Sundtveten, Sunniva Siem, Lars Bernhardsen 

Forfall: Gry M. Tveten, studentrepr.  

Sak LU 4/17 Gjennomgang av mandat og synlighet (innspill fra Gry Merete) 

 

Mandatet er OK som det er. Utvalget skal jobbe mest mulig overordnet.  

Viktig at utvalget responderer mot MN, som kjører «hardt» på balanseprosjekter og som har 

ressurser til å gjennomføre prosjekter. 

Bernhardsen oppretter en nettside hvor referater legges ut, mandatet lenkes opp og informasjon om 

hvem som er medlemmer fremkommer.  

Sak LU 5/17 Studentstatistikk med spesielt fokus på frafall av jenter i våre studieprogram  

Frafallsstatistikk er ikke utarbeidet; mest meningsfylt å gjøre dette når det er gjort progresjonssjekk, 

noe som skjer senere i høst. Etter dette kan man lage oppdatert statistikk. Denne saken kan derfor 

tas opp igjen på neste møte.  

Det ble kommentert at Skolelaben i regi av Ellen Henriksen i 2014 laget en rapport om frafall, som i 

høyeste grad er relevant fortsatt. 

Sak LU 6/17 Udisponerte midler til likestillingstiltak - 300-400 kkr 

Bakgrunn for tiltak: 

Studentene møter en institusjon «i ubalanse», som gir som ett utslag at kvinnelige studenter ikke 

møter kvinnelige forelesere/lærere tidlig i studieløpet. 

  

Forslag til tiltak: 

Benytte midler til å engasjere motiverte kvinnelige PD/PhD til å forelese moduler på førsteårskurs 

og/eller til å gi et 4. år til dyktige kvinnelige stipendiater eller kvinnelige PDs som ønsker å undervise. 

Det noteres at å gi et 4. år vil koste langt mer enn de tilgjengelige midlene på 3-400 kkr.  

Finansiere flere kvinnelige gruppelærere, som komme alle studentene til gode, men antas å ha en 

spesielt god effekt for kvinnelige studenter som trenger å møte flere kvinnelige lærere 

(Her bør kjønnsbalansen for gruppelærerne i de største emnene våre sjekkes ut nærmere). 

Mentorordning?  

Karriereveiledning? 

Tiltak for at kvinner skal øke sin publiseringsfrekvens. I dag publiserer kvinner mindre enn menn- 

hvorfor er det slik? 

 

 



Sak LU 7/17 Neste møte 

Vi tar sikte på ett møte til før jul. Da legges statistikk på frafall på bachelor, master og phd frem. 

I tillegg ber vi Ellen Henriksen om å komme for å presentere rapporten om frafall- jf. sak 5/17. 

 


