
Retningslinjer for tildeling av sabbat ved Høyskolen Kristiania. 
 
Det vises til pkt 5.1 Sabbatsordning i Særavtalen for forsknings-, undervisnings- og 
bibliotekarstillinger ved Høyskolen Kristiania.  
 
Søknad om sabbat 
Søknad om sabbat sendes til instituttleder senest 15.06 året før sabbat ønskes. Vilkårene for å søke 
fremkommer av kapittel 5.1 i særavtalen. Søknaden skal skrives på eget søknadsskjema. Alle FoU/KU-
resultater som er med i vurderingsgrunnlaget skal være affiliert til høyskolen og være registrert i 
forskningsdokumentasjonssystemet CRIStin. 
 
Dekanatet ved School har myndighet til å innvilge sabbat for sine ansatte innenfor avdelingens 
budsjett.  
 
Tildeling av sabbat 
School/ institutt skal utarbeide en prioritert innstilling over mottatte søknader. I innstillingen skal det 
redegjøres for:  
 

• betydning av sabbat for søkerens fagmiljø og betydning for langsiktig oppbygging og 
vedlikehold av sterke fagmiljøer ved høyskolen, inkludert betydning for 
internasjonaliseringsarbeidet.   

• omfang og kvalitet av vitenskapelig publisering i opptjeningsperioden, eller annen publisering 
for fagmiljøer der dette er relevant (for eksempel innen kunstfagene). 

• søknadsinitiativ og bevilgede midler fra eksterne finansieringskilder i opptjeningsperioden. 
• omfang av FoU-formidling i opptjeningsperioden.  
• særlig stor belastning gjennom lengre tid innen undervisning, studieprogramsutvikling, 

administrative funksjoner og annet meritterende arbeid.   
• sabbatsperiodens betydning for innovasjonsvirksomheten ved høyskolen.  
• om det ikke tidligere er søkt eller innvilget sabbat 
• hvordan undervisningen skal ivaretas på en forsvarlig måte og hvordan veiledningsforhold til 

mastergrads/-doktorgradsstudenter videreføres på en tilfredsstillende måte. 
 

 
Dersom to søkere står tilnærmet likt etter en samlet vurdering ut ifra ansiennitet, faglige og 
arbeidsmessige kriterier, skal kjønnsbalanse ved instituttet/fagmiljø tilstrebes.  
 
Avvikling av sabbat 
Sabbat skal avvikles i samsvar med formålet for ordningen.  

Avbrytes sabbat som følge av langvarig sykdom eller fødsel, kan det avtales avvikling av resten av 
oppholdet på et senere tidspunkt. 

Under sabbat er den ansatte fritatt fra undervisnings- og administrative plikter, samt 
tilstedeværelsesplikt på ordinært arbeidssted. Normal ferieperiode forutsettes avviklet i 
sabbatperioden. 

Den som har sabbat har plikt til å gjennomføre planen som er grunnlaget for søknaden. Det er ikke 
adgang til å påta seg arbeid, oppdrag, undervisning, eksamen, veiledning, verv eller annet som kan 
hindre eller sinke gjennomføringen av planene uten etter samtykke fra tildelende myndighet. 



Rapportering av sabbat 
Det forventes en skriftlig rapport til høyskolen innen to måneder etter sabbatperiodens avslutning.  
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