Mandat og sammensetning av fagråd for INTERACT-prosjektet
ved OsloMet for perioden 01.04.2018-31.12.2019
Mandat og sammensetning er fastsatt av prorektor for utdanning den 01.04.2018
Mandatet trer i kraft 01.04.2018
Fagrådet skal gi råd til prosjektets ledelse om
1. utvikling av undervisningsopplegg som inngår eller kan inngå i INTERACT
2. implementeringen og den praktiske gjennomføringen av undervisningsopplegget som inngår i
INTERACT
3. utvikling av forskning og faglig innovasjon på INTERACT-relevante områder, herunder med
bidrag fra sentrene tilknyttet OsloMet
4. tiltak for styrket forankring av INTERACT i utdanningene og samvirke og koordinering av
utdanningene som deltar i INTERACT
5. tiltak for styrket forankring av INTERACT i praksisfeltet og samvirke og koordinering med
praksisfeltet som kan delta i INTERACT, herunder enkeltforsøk med organisering av
tverrfaglige studentgrupper i praksisarenaer og med en kopling til ekstern referansegruppe
for INTERACT
6. tiltak for å sikre og videreutvikle høy kvalitet på kvalifiseringskurs for INTERACT- veiledere,
fagdager, seminarer og utviklingsarbeid tilknyttet INTERACT
7. faglig retning i fornyet søknad om SFU som sendes tentativt mai 2019
8. videreutvikling av INTERACT
a) hvis tildelt SFU-status i 2019
b) hvis ikke tildelt SFU-status i 2019
Funksjonstid/gjennomføring av møter
Fagrådets funksjonstid er fra 01.04.2018 til 31.12.2019, med mulighet for forlengelse. Det er foreløpig
satt av møtetidspunkt frem til SFU-søknaden sendes i 2019. Møtene finner sted i Pilestredet 42:
o 07.05.18 kl. 13-14.30
o 06.06.18 kl. 13-14.30
o 28.08.18 kl. 13-14.30
o 15.10.18 kl. 13-14.30
o 30.11.18 kl. 13-14.30
o 11.02.19 kl. 12-13.30
o 08.04.19 kl. 12-13.30
Sekretærfunksjonen ivaretas av INTERACTs administrative støttefunksjoner.

Innmeldte medlemmer av fagrådet pr. 11.06.2018:
Studieprogram/rolle
Prosjektleder INTERACT - fagrådsleder

Medlem
Liv Mette Gulbrandsen

Prodekan for utdanning fra ett av de
deltakende fakultet
BA Barnehagelærerutdanning
MA lærerutdanning 1-7
BA sykepleie Kjeller
BA ergoterapi
BA fysioterapi – studieretning fysio
BA farmasi
BA barnevern
BA sosialt arbeid

Finn Aarsæther

Varamedlem
Kari Almendingen (overtar
fagrådslederrollen fra januar 2019)
Ingrid Narum

Unn Christin Håvie
Baard Johannessen
Mona Meyer
Cecilie Krüger
Hilde Sylliaas
Anne Berit Walter
Gunilla Johansson
Bjørg Fossestøl

Maria Brennhovd
Torhild Skotheim
Kjersti Sortland
Mona Asbjørnslett
Siri Tessem
Tonje Krogstad
Ikke avklart
Ikke avklart

