
Referat fra nettverksmøte i Forskningsnettverk Barn og Rom 27/10 2011-10-30 

Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus 

Til stede: 

Thomas Moser, HiVe 

Heidi K. Olsen, HiVe 

Eva Maagerø, HiVe 

Anne Lise Nordbø, HiVe 

Aslaug Andreassen Becker, HiOA 

Randi Evenstad, HiOA 

Anne Greve, HIOA 

Inger Birkeland, HIT 

Cathrine Melhuus, UiA 

Jorunn Seljeseth, UiA 

Lisbeth Ljosland Skreland, UiA 

Kirsten J. Horrigmo, UiA 

Merete L. Fasting, UiA 

Ellen Beate H. Sandseter, DMMH 

Trond Løge Hagen, DMMH 

Atle Krogstad, DMMH 

Monica Seland, DMMH 

Kristina Hoydal, Diakonhjemmet Rogaland 

 

Gjest: Alison Clark, Open University, UK 

 

SAKER 

1. kort presentasjon av deltakere på møtet 

Vi tok en kort presentasjon rundt bordet 

 

2. oppfølging av saken om utvelging av en person fra hver institusjon til å sitte i Ledergruppe 

Følgende ledergruppe ble satt ned fra institusjonene som formelt har dannet nettverket og 

signert nettverksavtale: 

Randi Evenstad, HiOA 

Thomas Moser, HiVe 

Ellen Beate H. Sandseter, DMMH 

Cathrine Melhuus, UiA 

Ingunn Fjørtoft, HIT 

 

Medlemmer fra andre institusjoner er selvsagt også velkommen inn i nettverket, men disse 

vil ikke være representert i Ledergruppen eller Koordinatorgruppen (Thomas Moser (HiVe), 

Ingunn Fjørtoft (HIT) og Ellen Beate H. Sandseter (DMMH)). 

 

3. hjemmesiden og bloggen vår: hvordan fungerer det, og hvordan kan det videreutvikles? 

Heidi K. Olsen (HiVe) er redaktør for vår nettside og blogg. Hun demonstrerte hvordan denne 

fungerer og hvilke muligheter vi har til å bruke den og legge ut stoff. Vi oppfordrer alle 

nettverksmedlemmene til å bruke siden aktivt slik at den blir en levende og informativ side 

både for oss internt og for folk som er interessert i arbeidet vårt. Heidi informerte også om 

hva som gjelder av regler mht å legge ut bilder på et slikt åpent nettverk. 



4. muligheter for utvikling av felles forskningsprosjekter (og søknadsmuligheter) 

Nettverket har mange søknader og felles prosjekter på gang: 

Søknader til PRAKUT 

DMMH, HiVe, NTNU, SINTEF i samarbeidsprosjektet Places for Learning 

HIT m. flere samarbeidspartnere, ukjent tittel 

HIOA m. Samforsk, ukjent tittel 

 

Ellers informerte Thomas Moser om at Strategiske Høgskolemidler vil bli videreført, og at det 

kommer en utlysning på dette ila 2012. Her er det muligheter for våre miljøer til å søke også, 

bortsett fra de som er Universiteter. 

 

Ellen Beate informerte også om at det kan være lurt å følge med på Doffin for utlysning av 

småskala prosjekter som ikke går via NFR.  

 

5. neste nettverksmøte: hvor, når, innhold? 

Vårt neste nettverksmøte skal være en kombinert samling hvor Barn og rom boka som 

kommer blir lansert og Rom-prosjektet ved HiVe blir avsluttet og presentert 

(avslutningskonferanse). Dette vil bli lagt til våren 2012, og vil foregå ved HiVe. Atle Krogstad 

(DMMH) og Thomas Moser (HiVe) vil komme med dato og mer detaljer når vi vet mer om 

lanseringsdato for boka. 

Det ble foreslått at nettverkspresentasjonene for dette møtet kunne dreie seg om sentrale 

tema slik som forskningsmetode og materialitet. 

 

6. eventuelt 

a. Medlemskriterier 

Vi drøftet kriterier for å bli medlem i nettverket jfr. referat fra forrige nettverksmøte.  

Sitat fra referat 28/4 2011:  

Gruppen ble enig om at de som ønsker å bli medlemmer i nettverket må drive med forskning 

og utvikling (FoU) innenfor nettverkets kjerneområde. I denne sammenheng legges følgende 

kriterier, som baserer seg på OECDs definisjon av FoU (R&D), til grunn for å bli medlem i 

nettverket: OECD definerer Research and development i Frascatitraktaten som følger:   

  

Research and experimental development (R&D) comprise creative (nyskapende) work 

undertaken on a systematic basis in order to increase the stock of knowledge, including 

knowledge of man, culture and society, and the use of this stock of knowledge to devise new 

applications.  

  

The term R&D covers three activities: basic research, applied research and experimental 

development.  

* Basic research is experimental or theoretical work undertaken primarily to acquire new 

knowledge of the underlying foundation of phenomena and observable facts, without any 

particular application or use in view.  

* Applied research is also original investigation undertaken in order to acquire new 

knowledge. It is, however, directed primarily towards a specific practical aim or objective.  

* Experimental development is systematic work, drawing on existing knowledge gained from 

research and/or practical experience, which is directed to producing new materials, products 

or devices, to installing new processes, systems and services, or to improving substantially 



those already produced or installed. R&D covers both formal R&D in R&D units and informal 

or occasional R&D in other units. 

  

Den fra hver medlemsinstitusjon som velges til å sitte i ledergruppen er den som vurderer 

forespørsler om medlemskap fra ansatte ved egen institusjon. Eventuelle nye medlemmer 

meldes så inn til koordinatorgruppens v/ ansvarlig for oppdatering av medlemslisten (for 

tiden Ellen Beate H. Sandseter). 

  

Eksterne personer som ønsker å bli medlemmer vurderes av koordinatorgruppen fortløpende. 

Interesse kan meldes til koordinatorgruppen v/ Ellen Beate (dette legges det informasjon om 

på våre nettsider). 

  

Eksterne personer kan bli medlemmer uten at den institusjonen de er tilknyttet er en av 

medlemsinstitusjonene, men de vil da ikke få en representant i ledergruppen. Institusjoner 

som vil bli medlemmer i nettverket må signere intensjonsavtalen, og får da en representant i 

ledergruppen. 

 

Det ble besluttet at vi fortsatt forholder oss til disse kriteriene, men det ble avklart at dette 

ikke betyr at man skal annonsere ved sin institusjon mht å rekruttere nye medlemmer. Det er 

viktig å holde medlemstallet på et håndterlig nivå, og de som er interessert kan ta kontakt 

med nettverket selv, eller man kan invitere folk man ser driver med spesielt relevant 

forskning ved sin institusjon. 

 

 

Ledergruppemøte: 

Påfølgende Ledergruppemøte ble avlyst, og sak 1 som var satt opp for ledermøtet (medlemskriterier) 

ble drøftet i plenum (se eventuelt over) 

 

 

 

Referent, Ellen Beate H. Sandseter 


