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Styret ble valgt på årsmøtet 25. august, 2020:  

Leder: Oddbjørn Klomsten Andersen (IIM) 

Nestleder: Ingrid Birkelund (ILF) 

Medlem: Anette Skilbred (IIS) 

Medlem: Mari Bratteteig (IIM) 

Medlem: Matthieu Clauss (IFP) 

Medlem: Nina Sølvberg (IIM) 

Møtevirksomhet  
Det har blitt avholdt 5 styremøter i perioden. I tillegg hadde vi i oktober 2020 et møte med ledelsen. 

Det har også blitt avholdt flere møter med KFU og AFB. Disse møtene har hovedsakelig omhandlet 

programkvalitet og programnettsiden. NIHSPO har også vært involvert i NOKUT-tilsynet og kommet 

med en skriftlig uttalelse til NOKUT, samt deltatt i intervjuprosessen.  

Saker 
Covid-19 og utsettelser 

NIHSPO var i april 2021 i dialog med ledelsen og etterspurte en ny søknadsrunde med Covid-19 

utsettelser. Her understreket vi viktigheten av at det ble tydeliggjort i skjemaet hva som ga grunnlag 

for forlengelse. I tillegg understreket vi ovenfor ledelsen at det ikke var usannsynlig at flere av våre 

stipendiater og postdoktorer har opplevd redusert produktivitet som følge av dårlig mental helse, 

dårlig arbeidsmiljø hjemme (liten plass, dårlig ventilasjon, mangel på tilgang til utstyr, kontor med 

samboer), redusert interaksjon med kollegaer og stress knyttet til en mer usikker arbeidshverdag. Vi 

argumenterte for at dette var mer abstrakte aspekter som kunne være vanskelige å kvantifisere i en 

søknad, men det er likefullt viktige aspekter som burde gi grunnlag for utsettelse. Som et resultat av 

denne dialogen ble alternativet «andre årsaker» tilført på søknadskjemaet.  

Covid-19 vil påvirke NIH og ansettelsen av nye stipendiater og postdoktorer i lang tid fremover. Det 

er derfor ønskelig at neste NIHSPO-styre følger opp denne prosessen videre.  

PhD programmet og informasjonsflyt  

NIHSPO har gjennom det siste året jobbet for bedre informasjonsflyt og en ryddigere nettside. I den 

forbindelse har vi tatt initiativ og gjennomført flere møter med både KFU og AFB. Kort sagt har 

møtene handlet om at informasjon som er viktig for stipendiater ikke bare må ligge ute, men den må 

være tilgjengelig. Spesielt har det vært viktig at kursinformasjonen er oppdatert og at det er 

forutsigbart for stipendiater når disse kursene arrangeres. Videre har vi presisert at viktig 

informasjon må foreligge på engelsk. Vi opplever at mye av dette har blitt betraktelig bedre i løpet 

av det siste året. Allikevel finnes det fremdeles et forbedringspotensial. Vi mener blant annet det er 

uheldig at det fremdeles ikke foreligger fullstendig kursinformasjon på engelsk.    

NIHSPO-styret har i løpet av perioden vært med på å revidere spørreskjemaet for 

programevaluering. Dette skjedde på initiativ fra KFU, og NIHSPO er takknemlig for at vi fikk ta del i 

denne prosessen. Fokuset har vært å korte ned skjemaet og tilpasse undersøkelsen for stipendiater. 



Det har vært viktig for NIHSPO at resultatene fra undersøkelsen ligger tilgjengelig på NIH sine 

nettsider, slik at vi faktisk kan kvalitetssikre at eventuelle kritikkverdige forhold blir jobbet med.   

NOKUT 
NIHSPO har levert en skriftlig uttalelse til periodisk tilsyn med Norges idrettshøgskoles systematiske 

kvalitetsarbeid. Sentrale temaer i rapporten var; NIHSPOs generelle synspunkter på kvalitetsarbeidet 

ved institusjonen, NIHSPOs deltagelse i kvalitetsarbeidet, NIHSPOs tilgang på informasjon om 

resultater fra kvalitetsarbeidet og NIHSPOs opplevelse av medvirkning i kvalitetsarbeidet. Rapporten 

oppgis ved forespørsel (oddbjornka@nih.no). Oversikt over all dokumentasjon innsendt av NIH er 

tilgjengelig i eInnsyn – offentlig elektronisk postjournal. 

Fadderordning og stipendiathåndbok  
NIHSPO-styret har påbegynt både fadderordning og stipendiathåndbok. Her gjenstår det noe arbeid 

for å få satt det i system. Det er ønskelig at det kommende styret viderefører dette arbeidet.   

Arrangementer 
NIHSPO har i perioden 20/21 arrangert 5 workshops/seminarer. Arrangementene var som følger:  

• Kappe Writing workshop m. David Burke  

• Figurer m. Lena Kristin Bache-Mathiesen  

• Halvårsmøte  

• Hvordan søke forskningsmidler? m. Frode Paulsen  

• Forskningsformidling og akademisk skriving på engelsk m. Jenny Nygaard og Frank 

Azevedo.  

• Shut-up and write  

Det har vært relativt god oppslutning rundt arrangementene, med ca. 20-25 deltagere i snitt. 

Tilbakemeldingene tilsier at arrangementene og tematikken stort sett har vært treffende. Pga. 

COVID-19 så var det kun plass til 10 deltagere på David Bruke sin Kappe Writing workshop. Det 

avtroppende styret håper derfor det nye styret kan se på muligheten for å arrangere dette også 

neste år. Shut-up and write ble bare arrangert 2 ganger pga. koronatiltakene. Vi håper det nye 

NIHSPO-styret ønsker å videreføre dette arrangementet.  

NIHSPO-styret benytter anledningen til å takke for at vi fikk representere stipendiatene og 

postdoktorene dette året og ønsker det nye styret lykke til videre.  

 


