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STUDIEUTVALGET 
 

Møte tirsdag 22. september 2020 kl. 1230 – 1430 på Mylla 

Tilstede digitalt: Elin Kolle (leder), Per Midthaugen (ILF), Anne Marte Pensgaard (IIS), Bjarne 
Rud (IFP), Trine Stensrud (IIM), Line Vatningen (studentrep.), Kennet Dvergedal (studentrep.) 
og Håkon Solberg (ref.) 

Andre til stede: Grethe Nilsen (STA) 

Fravær:  

 

Saksliste: 

SU-sak 26/20 O-saker: 

a) Gjennomgang av protokollen fra SU-møtet 19. juni 2020 
b) Orientering om aktuelle saker fra FL  
c) Orientering om opptaket høsten 2020/2021 
d) Orientering om NOKUT-tilsyn 
e) Status revisjon MAIVI 
f) Status arbeidsgruppe som ser på aktivitetsemner på 1BA 
g) Retningslinjer timeplanlegging og vurdering/eksamen vår 2021 

 

Vedtakssaker: 

SU-sak 27/20 Studieåret 2021/22 – semesterinndeling 

SU-sak 28/20 Revisjon av retningslinjer for tildeling av satsningsmidler til 
styrking av undervisningskvaliteten på NIH 

SU-sak 29/20 Forslag til studieplan for lærerutdanning i kroppsøving og 
idrettsfag 

 

Ingen saker til eventuelt 
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SU-O-sak 26/20  O-Saker 

a) Gjennomgang av protokollen fra SU-møtet 19. juni 2020  
Gjennomgang av saksliste og oppfølgingssaker fra forrige SU-møte. 

b) Orientering om aktuelle saker fra FL  
Muntlig orientering ved prorektor om aktuelle saker som er diskutert i FL. Relevant for 
SU har vært saker om revisjon av master i idrettsvitenskap, retningslinjer for timeplan 
og revisjon av felles aktivitetsemner på 1BA. 

c) Orientering om opptaket høsten 2020/2021 
Gjennomgang av søknads- og opptakstall for høsten 2020.  

d) Orientering om NOKUT-tilsyn 
Muntlig orientering om kommende NOKUT-tilsyn med NIHs systematiske 
kvalitetsarbeid inkludert tidsplan.  

e) Status revisjon av MAIVI 
Muntlig orientering om status og tidsplan for det videre arbeidet med revisjon av MAIVI.  

f) Status arbeidsgruppe som ser på aktivitetsemner på 1BA 
Muntlig orientering om status for revisjon av aktivitetsemner på 1BA.  

g) Retningslinjer timeplanlegging og vurdering/eksamen vår 2021 
Muntlig orientering om innstramming i retningslinjer for timeplanlegging og 
vurdering/eksamen våren 2021 som følge av covid-19. Retningslinjene sendes til 
programledere i løpet av uke 39. Utvidet frist for innmelding til timeplanen er satt til 16. 
oktober. 
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Vedtakssaker: 

SU-sak 27/20  Studieåret 2021/22 – semesterinndeling 

Studieåret 2021-2022 foreslås inndelt på følgende måte: 

Høstsemesteret:  Uke 33-51, 19 uker  

Studiestart:   Uke 33: Oppstart deltids- og heltidsstudier  

• Fadderuke heltidsstudier 

• Tirsdag 17. august Studiestart og immatrikulering 

Uke 34: Oppstart undervisning heltidsstudier 
 

Vårsemesteret:  Uke 1-23, 24 uker (oppstart mandag 3. januar 2022) 

Ikke undervisning/eksamen: Påskeferie 2022, 11. april – 18. april (uke 15-16) 

   Tirsdag 17. mai 2022 

   Torsdag 26. mai 2022 (Kristi Himmelfartsdag) 

   Mandag 6. juni 2022 (2. pinsedag) 

Masterseremoni torsdag 23. juni 2022. 
 
Det var meldt inn et ønske om å flytte studentenes frist for semesterregistrering til tidligere i 
semesteret. Denne fristen var høsten 2020 satt til fredag i uke 34 (21. august).  
 

Vedtak SU-sak 27/20: 

SU vedtar følgende semesterinndeling for studieåret 2021-2022: 
 
Høstsemesteret 2021:  Uke 33-51 
Uke 33: Oppstart deltids- og heltidsstudier  
• Fadderuke heltidsstudier 
• Tirsdag 17. august – Studiestart og immatrikulering  
• Fredag 27. august – frist semesterregistrering 
Uke 34: Oppstart undervisning heltidsstudier 
 
Vårsemesteret 2022:   Uke 1-23 (oppstart mandag 3. januar 2022) 
 
Masterseremoni torsdag 23. juni 2022. 
 
Studentenes frist for semesterregistrering blir fredag i uke 34 (27. august) SU 
oppfordrer emneansvarlige og programledere til å utsette oppstart av undervisning til 
uke 35 i emner hvor komplett oversikt over studentene er avgjørende for gjennomføring 
av undervisning. 
 
SU oppfordrer videre programledere til å ta i bruk hele studieåret, særlig i 
vårsemesteret. 
 
Endringer av programplaner for studieåret 2021-2022 skal være godkjent av SU innen 
01.02.2021. 

 
  



4 

 

Besøksadresse: Sognsveien 220, Oslo  
Postadresse: Pb 4014 Ullevål Stadion, 0806 Oslo  
Telefon: +47 23 26 20 00, postmottak@nih.no www.nih.no 

 
SU-sak 28/20  Revisjon av retningslinjer for tildeling av satsningsmidler til   
   styrking av undervisningskvaliteten på NIH 

SU ba i sak 17/20 om at retningslinjene for tildeling av satsningsmidler til styrking av 
undervisningskvaliteten på NIH ble revidert før neste utlysning. Vedtaket hadde ordlyden: 

«SU ønsker ikke å bruke satsningsmidlene til å dekke innkjøp av utstyr og mener at midlene 
primært skal dekke frikjøp av tid og/eller innleid ekstrahjelp. 

SU ser behov for å diskutere retningslinjene spesielt med hensyn til innkjøp av utstyr. Sak om 
endring av retningslinjer og søknadsskjema legges fram for SU før neste utlysning.» 

Revidert forslag til retningslinjene hadde et avsnitt som presiserte at utstyr primært skal 
finansieres av fagmiljøet selv (instituttet) eller meldes inn som forslag til NIHs 
investeringsbudsjett. 

Vedtak SU-sak 28/20:  

Retningslinjer for tildeling av satsningsmidler til styrking av undervisningskvaliteten på 
NIH endres i tråd med utsendt forslag og innspill i møtet. Reviderte retningslinjer 
presiserer at utstyr primært skal finansieres av fagmiljøet selv (instituttet) eller meldes 
inn som forslag til NIHs investeringsbudsjett.  
 
Reviderte retningslinjer og søknadsskjema legges ut på innersvingen under NIHLS og 
det lages også en nyhetssak på innersvingen i forkant av høstens søknadsfrist 1. 
november. 

 
 

 
SU-sak 29/20  Forslag til studieplan for lærerutdanning i kroppsøving og 

idrettsfag 

Inger-Åshild By ved ILF har ledet arbeidet med å utvikle ny nasjonal rammeplan for 
lærerutdanning i praktiske og estetiske fag. Den nye nasjonale rammeplanen ble 
forskriftsfestet av KD den 4. juni 2020.  

Den nasjonale rammeplanen for lærerutdanning i praktiske og estetiske fag har vært styrende 
for arbeidet med studieplanen for lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag ved NIH. Det nye 
programmet blir 5-årig og vil fra 2021 erstatte dagens 3-årige faglærerutdanning i kroppsøving 
og idrettsfag (BAFKI). 

Vedtak SU-sak 29/20:  

SU støtter forslaget til studieplan for ny 5-årig lærerutdanning i praktiske og estetiske 
fag for trinn 1-13, kroppsøving og idrettsfag ved NIH. 
SU ønsker samtidig å berømme arbeidet Inger-Åshild By og ILF har lagt ned nasjonalt 
med å utvikle den nye rammeplanen. 

 
 
 

 

Norges idrettshøgskole 
24. september 2020 


