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FoU ved DMMH
Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er en del av
arbeidet til vitenskapelige ansatte ved DMMH. Forskrift
for rammeplan for barnehagelærerutdanning pålegger
oss å drive en forskningsbasert utdanning, og alle
vitenskapelig ansatte ved DMMH har FoU-ressurs.
I den praktiske hverdagen ved DMMH er det nyttig å
vite litt om hvem som kan hjelpe deg eller veilede i ditt
FoU-arbeid når du har behov for det. Det kan være lurt å
vite noe om utlysninger, tidsfrister, stipendordninger og
lignende.

FoU-Bulletinen utgis av FoUadministrasjonen, redaksjon og
design: Svein Sando
Redaksjonen er avsluttet
1.10.2021
Denne bulletinen har som mål å gi
deg slik informasjon. Hvis du fortsatt
lurer på noe så ta kontakt med oss i
FoU-administrasjonen!
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Prorektor for FoU
og oppdrag Ingar
Pareliussen (ipa)

Til alle vitenskapelige ansatte

Vår FoU-administrasjon er i
støpeskjeen
Tone Natland Fagerhaug har takket ja til stilling som
FoU-seniorrådgiver fra 1. januar 2022. Hun vil overta
en del av oppgavene nåværende FoU-administrasjon
har. Studieåret 2021/22 blir derfor et overgangsår
med hensyn for det FoU-administrative arbeidet på
DMMH. Det som står videre om FoU-administrasjonen
i denne bulletinen gjelder derfor først og fremst for
høstsemesteret 2021.

FoU-administrasjonen ved DMMH

Ingar Pareliussen er med i ledergruppa
ved DMMH. Selv om rektor er den som
har overordnet ansvar for DMMH, har
Ingar et særlig delegert ansvar for FoUvirksomheten vår. Prorektor for FoU
forbereder og arbeider med FoU-saker i
ledergruppa og i DMMH-styret.
Ingar er representant fra ledelsen
i Vitenskapelig utvalg (VU). Han
saksbehandler og gir råd til rektor
vedrørende blant annet tildeling
av FoU-stipend, ekstra annuum og
opprykkssøknader.
Ingar bidrar til å utforme avtaler og
kontrakter i større forskningsprosjekter,
og han er også den som signerer større
FoU-kontrakter og søknader.
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Marit

FoU-administrasjonen er Ingars forlengede arm(er) ut i
fagmiljøet. Vi har en mer operativ rolle enn Ingar og skal
bidra med å motivere og legge til rette for FoU-arbeid
ved høgskolen.
FoU-administrasjonen holder åpent annenhver
onsdag kl. 1300-1530. FoU-kontoret holder ikke lenger
til på eget kontor (610), men vi har møtetid på disse
tidspunktene i høst og på angitte rom nedenfor.:
• 6. oktober, rom 163
• 20. oktober, rom 163
• 3. november, rom 163
• 17. november, rom 163
• 1. desember, rom 804
Endringer vil meddeles via e-post .
FoU-administrasjonen ved DMMH består av følgende tre
personer i tillegg til prorektor Ingar:
• Kari Emilsen (kem) - leder
• Marit Holm Hopperstad (mah)
• Svein Sando (ses)

Kari

Svein

Høsten 2021
FoU-administrasjonen
• bidrar med informasjon til vitenskapelig ansatte
om FoU-arbeidet og rutinene ved DMMH
• informerer om interne utlysninger
• mottar søknader om FoU-stipend
• forbereder behandling av disse
• kan lese og kommentere utkast til artikler og
andre arbeider.
FoU-kontoret er delaktig i og kvalitetssikrer utsendelse
av spørreskjemaer (Survey-Xact). FoU-administrasjonen
kan kontaktes ved prosjektutvikling ved DMMH. Se også
«Viktig å huske ved planlegging og oppstart av FoUprosjekter», side 4.

Til alle vitenskapelige ansatte

Leder for FoU-administrasjonen
signerer kontrakter på mindre
prosjekter.
Ta kontakt på vår felles
e-postadresse:
fouadm@dmmh.no

Resultatet av noe av FoU-produksjonen på DMMH de siste årene er utstilt i første etasje på hovedbygningen.
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FoU-året på DMMH
17. november: Alle

høgskolelektorer kan søke om FoUstipend. Nærmere opplysninger om
søknad og kriterier kommer i en e-post
fra FoU-administrasjonen i løpet av
oktober.
1. desember: Publikasjoner og
annen relevant forskningsaktivitet skal
fortløpende registreres av forfatteren
selv i Cristin
(www.cristin.no). Dette må gjøres innen
3. desember. Denne registreringen
danner grunnlaget for tildeling
av forskningsmidler til DMMH fra
departementet og for påslag i FoU-tid til
førstestillingene. Nåværende ordning gir
10 % påslag beregnet ut fra de tre siste
årenes FoU-produksjon.

Registrering av FoUprosjekt

Alt FoU-arbeid ved DMMH skal
registreres i Cristin https://app.cristin.
no/ som prosjekt. Hvis det ikke er
registrert der, så regnes det som et
privat prosjekt utenfor DMMH og da kan
du heller ikke bruke arbeidstid på det.
Registreringsfrist er 1. desember for nye
prosjekter.
Et prosjekt er i Cristin overordnet
FoU-produkter. Et prosjekt kan derfor
være opphav til flere artikler, foredrag
o.l. Et prosjekt kan også administreres
av andre enn deg selv. Hvis du
samarbeider med noen bør du sjekke
om prosjektet allerede er registrert i
Cristin. I tilfelle må du i prosjektet være
registrert som deltaker.
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Viktig å huske ved planlegging
og oppstart av FoU-prosjekter –
eksterne og interne
Eksternfinansierte prosjekter
FoU-administrasjonen overvåker aktuelle
utlysninger, gir veiledning i utvikling av
prosjektsøknader og følger opp prosjektledere i
pågående prosjekter.
Det er viktig at FoU-administrasjonen alltid
har oversikt over alle prosjekter som er under
utvikling eller på gang ved DMMH, også der vi bare er
samarbeidspartnere. Meld derfor tidlig inn informasjon
om prosjekter til fouadm@dmmh.no

Huskeliste når du skal søke om prosjektmidler
•

Ta kontakt med FoU-administrasjonen slik at
prosjektet blir registrert hos oss, og at eventuelt
behov for hjelp i utviklingsfasen kan avklares.
• Avklar alltid budsjett (inkludert eventuell egenandel
fra DMMH) med økonomisjef Stian Eilertsen,
underveis og helt til slutt før søknaden sendes.
• Store søknader om eksterne midler (f.eks. til NFR)
skal behandles av prorektor for FoU før de kan
sendes.
Prosjektavtaler og -kontrakter som involverer
budsjett over 100.000 kr skal signeres av Prorektor
for FoU og oppdrag, under 100.000 kr kan signeres
av leder for FoU-administrasjonen.
Endelig innsendt søknad sendes både FoUadministrasjonen og Karen Usland elektronisk for
informasjon og arkivering.
Ved tilslag eller avslag på finansiering av prosjekt gis
informasjon til FoU-administrasjonen slik at dette blir
registrert, og behov for videre oppfølging av prosjekt
(ved tilslag) eller bearbeiding av søknaden (ved avslag)
blir avklart.

Interne prosjekter

Også ved interne prosjekter som gjøres innenfor
stillingen din ved DMMH kan punktene over være
nyttige.
Alle prosjekter skal registreres i Cristin, også PhDprosjekter.
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Personvern - NSD
Det er viktig at alle FoU-prosjekt er i tråd med regler
om personvern og meldes til NSD (Norsk senter for
forskningsdata) dersom persondata innsamles. Dette
gjelder både prosjekter man gjennomfører som del
av sin faste FoU, FoU-stipend og prosjekter som er
finansiert med eksterne midler. Alle prosjekt skal være
klarert med NSD før datainnsamling settes i gang.
Ta kontakt med FoU-administrasjonen for
veiledning og råd hvis du er usikker på når og hvordan
du skal melde ditt prosjekt til NSD.
Du finner også informasjon om når du skal melde
prosjektet til NSD og hvordan du gjør det her
https://nsd.no/personvernombud/
Du kan lese mer om retningslinjer for
personopplysninger i forsking her:
https://dmmh.no/media/dokumenter/forskning/
retningslinjer-for-behandling-av-personopplysningerved-dmmh.pdf
I korte trekk skal alle FoU-prosjekt meldes til
NSD hvis prosjektet innebærer personopplysninger.
Helseforskning skal forhåndsgodkjennes av REK. Det
er en rekke ansvarsforhold tillagt prosjektleder, som
du bør sette deg inn i (dette finner du i kap. 5.5 og 5.8).
Forskningsdata skal ikke lagres lenger enn nødvendig
og personopplysninger skal anonymiseres. Det er
prorektor for FoU og oppdrag som har overordnet
ansvar for forskning i regi av DMMH. Stikkprøver vil
bli foretatt jevnlig for å undersøke om regelverket
etterfølges.
Fra studieåret 2019–20 måtte bachelorstudentene
melde sine prosjekter til NSD dersom de var
meldepliktige. Det ble ordnet med fellessøknader
for hver klasse. Denne ordningen bød på mange
utfordringer og er ikke bli videreført. Alle studenter må
derfor heretter selv søke NSD i samråd med sin veileder,
eller de kan gjennføre datainnsamlingen på en måte
som ikke krever NSD-godkjenning:
•

•

Ved intervju og observasjon registreres data kun i
form av notater – ikke lydopptak eller videoopptak.
Man må påse at det ikke registreres noen navn eller
personidentifiserende bakgrunnsopplysninger i
datamaterialet.
Spørreskjemaer innhentes i papirform, uten navn og
indirekte identifiserende opplysninger.

Til alle vitenskapelige ansatte

Vitenskapelig utvalg
(VU) ved DMMH
Vitenskapelig utvalg har som oppgave
blant annet å vurdere søknader om
lengre interne FoU-stipend, større
forskningssøknader til eksterne
finansieringskilder (f.eks. NFR og EU),
og fagplaner på masternivå. VU gir sin
tilrådning til rektor. VU består av alle
professorene og dosentene på DMMH.
Arbeidsutvalg: Marit Holm
Hopperstad, Merete Moe og Kari
Emilsen. Arbeidsutvalget ledes av Marit
og Kari.
https://intranett.dmmh.no/ledelseog-organisasjon-2/rad-og-utvalg/
vitenskapelig-utvalg/

Forskergrupper
•
•
•
•
•

Barnehageledelse. kontaktpersoner
er Birgitte Ljunggren og Merete Moe
Barndom og kulturelt mangfold. Gry
Metter D. Haugen er kontaktperson
Rom for lek og læring. Monica Seland
er kontaktperson
Spesialpedagogikk og tidlig innsats.
Ingvild Åmot er kontaktperson.
Barnekultur og kunstpedagogikk.
Marit Holm Hopperstad er
kontaktperson

Alle faglig ansatte ved DMMH har
mulighet til å knytte seg til en gruppe
hvis de vil. Se mer informasjon om hver
av gruppene på nettsidene våre under
fanen «Forskning». Ta kontakt med
kontaktpersonen av den gruppen du
ønsker å bli medlem av.
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Biblioteket
I alt FoU-arbeid er det viktig med god
tilgang til litteratur og hjelp og bistand
fra de som vet hvor og hvordan man
finner relevante kilder.
Biblioteket ved DMMH er kjent ut
over vår egen campus for å yte utmerket
service på dette området, og særskilt
innenfor barnehagefaglig forskning og
litteratur.
Biblioteket ved DMMH har tilgang
på relevante søkemotorer, fulltekstarkiv
og tidsskrifter i tillegg til sin egen
rikholdige biblioteksamling.
Ta kontakt med våre biliotekarer på
biblioteket, så bistår de deg gjerne med
hjelp:
Gunvor Elisabeth Haugum,
spesialbibliotekar - geh@dmmh.
no: jobber med innkjøp, Leganto,
undervisning i litteratursøk og bruk av
biblioteket
Loreta Burbaite, hovedbibliotekar
– lbu@dmmh.no: jobber med databases/
e-ressurser, tidsskrifter, Cristin,
undervisning i litteratursøk og bruk av
biblioteket, innkjøp.
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FoU-lunsj - ta med matpakka og få
innsikt i andres FoU-arbeid!
Noen ganger arrangeres «FoU-lunsj», fra klokka
11.45 til 12.15, normalt på rom 1427 om ikke annet er
sagt. Målet med disse lunsjene er å få bedre innsikt i hva
kollegene våre driver med. På en FoU-lunsj formidler
DMMH-ansatte det de forsker på. Alle som vil høre på
kan ta med seg drikke og matpakke. Presentasjonen
vil være på ca. 20 minutter, med påfølgende samtale til
slutt.
Vi håper på godt oppmøte på de kommende FoUlunsjene. Følgende er avklart for høstens program:
• Onsdag 20. oktober: Omvendt undervisning i
barnehagelærerutdanninga, Signe Marie Hansen
• Onsdag 3. november: Broer og speil, en bok om
fortelling ut fra et SRLE-perspektiv. Forfattere:
Gjertrud Stordal, Marianne Schram, Arnt Nordli,
Sølvi Ann Fætten, Marit H. Svare og Svein Sando
(Red.).
• Onsdag 17. november: Bedre skolestart. Else
Johansen Lyngset, Ingvild Olaussen og Kristine
Warhuus Smeby.
Forslag til hvem og hva som skal være innholdet i
framtidige Fou-lunsjer mottas med takk. Man kan gjerne
foreslå seg selv. 

Kari Nergaard fra en tidligere FoU-lunsj
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Støtte ved åpen publisering (Open Access)
DMMH gir støtte til publisering av vitenskapelig artikkel i et Open Access tidsskrift. Utgiftene ved slik
publisering utover annuum gis etter følgende prinsipper:
1. Gull - åpen publisering med Article Process Charge (APC)
• DMMH dekker 25 % av utgiftene
• NFR dekker inntil 50 % av utgiftene dersom tidsskriftet er registrert som et «Golden Access
Journal». DMMH søker NFR om slik dekning én gang i året (innen 15. april).
• Forfatter dekker resten
2. Andre åpne publiseringer med APC
• DMMH dekker 25 % av utgiftene
• Forfatter dekker resten
Det er viktig at man varsler FoU-kontoret før man inngår avtale om åpen publisering. Vi kan også
veilede om hvilken type åpen publisering du inngår avtale om.
Det er viktig at tidsskriftet du vil bruke står blant godkjente publiseringskanaler hos dbh (https://
dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside) og i DOAJ-listen (https://doaj.org/). Les mer om åpen
publisering her: https://www.openaccess.no/
Skulle annuumet ikke strekke til for å dekke utgiftene kan man søke prorektor for FoU (Ingar) om
ekstra driftsmidler.

FoU-stipender
Det lyses ut følgende FoU-stipender for start
studieåret 2022/23:
• Inntil seks stipender, 15 %-stilling
• Inntil to stipender, 40 %-stilling
Stipendene kan bare søkes av høgskolelektorene.
Bortsett fra ph.d.-stipendet, kommer et slikt
stipend på toppen av ordinær 10 % FoU.

Søknadene leveres innen onsdag 17. november kl.
0800.
På denne nettsiden finner du skjemaer m.v. for å
søke stipender:
https://dmmh.no/forskning-og-utvikling/foransatte/fou-stipend
FoU-kontoret kan veilede på søknaden.

Til orientering er planen at det lyses ut to ph.d.stipendier neste år, men altså ingen i år.
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Nytt om FoU og folk på DMMH
Ph.d.-stipendiatstilling i spes.ped.
•

Agnete Vaags

Opprykk
•
•
•

•
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Ellen Gjervan som professor i drama fra
den dagen hun går tilbake til faglig stilling.
Styrevedtak 1.12.2020. (Øverst til venstre)

Monica Seland som professor i pedagogikk. Søkt
27.5.2020, informert 1.11.2020, styrevedtak  
1.12.2020 (Nederst i denne spalten)
Ingvild Åmot som professor i ped. Søkt
professorat 1.11.2020, informert 11.2.2021,
styrevedtak 9.3.2021, professor fra 1.4.2021. (til
venstre)
Merete Moe som professor i ped. søkt
19.2.2021, informert 4.6.2021, ansatt i
styremøte 8.6.2021. (Nederst til venstre)

