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Sak 1: Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte 
Referat ligger vedlagt. Referatet er tidligere godkjent på epost. 
 
Sak 2: Orientering fra FIKS 
FIKS har siden begynnelsen av april laget webinarer for skolen annenhver mandag kl. 14.30.  
Tilsammen er det laget rundt ti webinarer og disse har melllom 350 og 500 påmeldte hver gang.  
  
FIKS ønsker å komme i kontakt med fagpersoner på de ulike fakultetene for sammen å planlegge 
webinarer for våren 2021 med utgangspunkt i de temaene som fagpersonene ved hvert enkelt 
fakultet ønsker / tenker er relevant for skolen – og særlig fagfornyelsen.  
  
For eksempel har SV tatt initiativ til et webinar om klima og bærekraftig utvikling, og det 
arrangeres 21. september.  
  
Vi tror slike webinarer, i likhet med faglig frokost, er en fin mulighet for å skape en dialog mellom 
FIKS og fagpersoner på ulike fakulteter.  
 
Og vi kan også bistå i form av arbeidstimer og overføre arbeidstimer til det enkelte fakultet slik at 
det blir godskrevet timeregnskaper for de som deltar.  
  
Konkret ønsker vi navnet på inntil tre fagpersoner som er gitt denne informasjonen, og som FIKS 
kan ta kontakt med for mulige webinarer våren 2021.  
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Sak 3: Orienteringssaker fra ILS 
- Opptaks- og søknadstall til lektorprogrammet 2020 
- Kort fra studiestart og andre tilpasninger for Covid-19 (eksempelvis PROF1015) 
- DIKU-søknader på praksisutlysningen   
 
Sak 4: Gjennomføringstall for våren 
Kort presentasjon av tall fra Tableau 
 
Sak 5: Fakultetenes oppfølging og mottak av førsteårsstudenter inkludert 
lektorstudenter 
Vi ber hvert fakultet orientere kort om oppfølging og mottak av førsteårsstudentene, inkludert 
lektorstudenter. 
 
Sak 6: Orienteringssak – EVU-midler 
Vi minner om at fakultetene skal rapportere om bruk av EVU-midler rettet mot lærere i neste møte, 
26. november. 
 
Sak 7: Evt 
 
Vedlegg: 

1. Referat fra møte 18.6, med vedlagt presentasjon 
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