
Til Kommunikologforeningen 

 

Ang. Styreleders avgangsbegrunnelse. 

 

Grunnlaget for samarbeid mellom forening og institutt har vært en felles intensjon og samarbeid 

omkring kvalitetsevaluering/sikring, inkl. sikkerhetsfeedback. Dette var fra 2010-2011 en viktig 

del av rammesettingen rundt initiativet og dannelsen av en forening; det medlemmer ble invitert 

inn på, og dermed også meldte seg inn til. 

 

Det er dette ”kortet” vi har sett på hele tiden, i perioder med og uten en operativ samarbeids- 

kontinuitet: Rammen ”kommunikologiprosessen” (III.ordn.), kvalitetsrammen 

(III.) og intensjonen videredereføring (II.). Ingen av oss kjenner oss igjen i anklagen om styring 

og instruksjon (I.ordn). Det har selvsagt blitt detaljerte faglige diskusjoner omkring det vi anser 

som samarbeidskjerner, men det ville være villedende eventuelt å forveksle dette med inblanding i 

foreningens organisatoriske liv. Vi legger oss ikke i valg av intensjoner; derimot at vi har èn felles 

intensjon som grunnlag for samarbeid. Denne er knyttet til et ytre logisk plan som inkluderer mye, 

og selvfølgelig kan suppleres. Vi har i år påpekt at felles intensjon er tatt bort, at det var uklart om 

det finns kvalitetsgruppe å samarbeide med, og hvem som satt i en slik. Vedtektsfestet fundament 

for samarbeid var klippet bort. Vi ble henvist til styret, i fravær av kvalitetsgruppe. 

 

Vi kjenner oss heller ikke igjen i anklagen om ”tilbakevendende henvendelser”. Vi har ligget lavt 

med initiativ. Vi har stilt opp når styret har bedt om møter; på det de da har bedt oss om: 

bollplank, informasjon, synspunkter, noen ganger også dimensjoner av undervisning i relevante 

sorteringer etter behov, fex intensjonsformulering og innebörd; sosialt og profesjonelt nivå. 

Møtene har gjerne endt med kommentarer som ”nyttig, godt, oppklarende”. 

 

I februar i år hadde vi samarbeidsmøte med styret.  Der fikk vi tydelige informasjoner, men en uro 

smalt inn etter møtet: ”Det var noe som ikke stemte”. Det var viktig informasjon vi  ikke hadde, 

som vi skulle trenge for å arbeide videre uten å stå fullstendig fast. Vi etterlyste  dette, i form av 

noen få spørsmål med anmodning om svar i stikkordsform. Det ble ikke lett å få. Vi ”trykket på”. 

Fikk noe informasjon. Vi ba om å få direkte telefon-kontakt med styreleder, med tanke på kort 

effektiv informasjon; det var vi vant til at hun ba oss om i visse situasjoner. Hun ville ikke snakke 

med oss. Overraskende. Upassende. Vi ble i stedet anmodet om å innkalle til møte med styret og 

sette opp en agenda. Det ble gjort. Møte ble holdt. I denne sammenhengen ble det absolutt en 

serie henvendelser i løpet av noen dager, uten at de var spesielt mange. 

 

Det vi forstod etter hvert var bl.a. at samarbeidsområder som f.ex felles intensjon, kvalitetsarbeid, 

oppfølging av sikkerhets-feedback  var behandlet og besluttet uten å ta det opp i samarbeidsfora 

med instituttet. Dette ga vi selvfølgelig respons på: Samarbeidssaker må tas i samarbeidsfora. 

 

Etter de kontakter vi har hatt med foreningen siden starten 2012, er vi forbløffet over at vi skal ha 

vært så vanskelige å samarbeide med. Det skulle vi i så fall ha behøvd å vite tidligere, slik at vi 

sammen kunne ha tatt metaposisjon  og evaluert. Da hadde vi alle spart mye tid og extraarbeid. 

 

Vi ønsker oss en organisatorisk selvstendig forening med sterk faglig profil,  og som i samarbeid 

med instituttet kan ivareta kjernen og fundamentet i vårt felles oppdrag, videreføring/ 

”kommunikologiprosessen”, med alt det dette kan innebære. 

 

Helgeroa den10. Juni 2015 

Jorunn Sjøbakken og Truls Fleiner 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


