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Invitasjon til seminar: 
UiBs språkpolitiske satsing:  lufta ut av ballongen – eller ny vind i 
seilene? 
 
 
Dato:  mandag 29.09.2014 
Sted: Jusbygget, auditorium 4 

Seminaret starter med lunsj 11.15 og avsluttes 15.30. 
 
Universitetsstyret vedtok i 2007 en språkpolitisk strategi bygd på komitéinnstillinga 
"Både i pose og sekk". UiB føyde seg dermed inn i en rekke av norske universiteter og 
høgskoler som vedtok tilsvarende strategidokumenter i åra mellom 2006 og 
2010. Tendensen ble karakterisert som lovende, men kritiske røster hevder nå at 
satsingen har stagnert i hele sektoren.  
 
Vi inviterer nå til et seminar der målet er å gjøre opp status for UiBs språkpolitiske 
satsing og diskutere hvordan den kan få ny vind i seilene. Det er naturlig å se dette i 
sammenheng med UiBs strategiske prosess 2016–2022. Viktige spørsmål er bl.a.: 
 

 Hvordan kan parallellspråklighet kombineres med økt internasjonalisering?  
 Hvordan kan UiB heve språkkompetansen til ansatte og studenter i andre språk 

enn engelsk? 
 Hva bør være UiBs overordnede mål for bruken av engelsk eller andre 

fremmedspråk i undervisning og forskning?  
 Hvilke krav kan stilles til organisasjonen og den enkelte ansatte, og hvordan 

sikrer vi kompetansen i norsk som fagspråk? 
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Foreløpig program (kan bli revidert): 
 

 
 
11.15– Lunsj 
12.15  Innledning, velkomst, bakgrunnen for konferansen 
12.20 Helge Sandøy, professor og hovedforfatter av Både i pose og sekk?: Status 

2014. Hva er oppnådd siden 2007? 
12.50  Anne Holmen, professor og direktør CIP: Presentasjon av Center for 

Internationalisering og Parallellsproglighed, Københavns universitet  
13.35 Kort beinstrekk 
13.50 Åse Johnsen, leder for Intstitutt for fremmedspråk, UiB: Språksenter som 

arbeidsmodell for flerspråklighet 
14.10 Sunniva Whittaker, prorektor NHH: Språk og arbeidsliv 
14.30 Paneldebatt: Hvordan kan en effektiv språkpolitikk nedfelles i UiBs strategi 

2016–2022? 
15.20 Oddrun Samdal, viserektor for utdanning: Oppsummering av konferansen 
15.30 Slutt 
 
 
Påmelding via denne lenken:  https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=646986 
 

Arrangør: Språktjenesten ved UiB, Personal- og organisasjonsavdelingen 
Kontaktperson: Ellen Margrete Grong, tlf. 55582214 
 
 

Vi håper det er interesse for temaet, og at dere gjør programmet kjent for alle ansatte. 
 
 

Vennlig hilsen 
 
Britt-Karin Muri 
fungerende personaldirektør 
 Ellen Margrete Grong 

 rådgiver 
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