Bilglass?
Vi reparerer/bytter bilglass!
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Håper 100 går i isvannet
Her er en anbefaling på det aller kaldeste; kryss av for
isbadedagen 5. desember. Arrangøren i Skånland håper
100 går i vannet...
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for HiN
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Anette Meidell (41) er
høgskolens første kvinnelige professor. Emnet er
anvendt matematikk.
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Etter knapt ett år vurderer
Inga-Maj Eriksson å bygge ut Coopbutikken på Katterjåkk. For nå
sprenger handleglade nordmenn alle
rekorder i sin iver etter å sikre seg
billig kjøtt, sigaretter og alkohol like
over svenskegrensen.
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350.000 vaksinedoser er på vei
Rundt 350.000 nye vaksinedoser kom torsdag til Norge.
Utkjøringen starter fredag,
og tidlig neste uke vil norske
kommuner ha mottatt
750.000 doser i alt.
- Det er nok til å vaksinere 75 prosent
av alt helsepersonell og 75 prosent av

personer i risikogruppene. Våre undersøkelser viser at behovet er dekket fordi bare 75 prosent av dem det gjelder
har sagt de ønsker å ta vaksinen, sier
helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.
Han understreker imidlertid at helsemyndighetene vil arbeide aktivt for
at mer enn 75 prosent av helsepersonellet og folk i risikogruppene vil velge
å ta vaksinen.
- I ukene fremover vil kommunene

jevnlig bli tilført mer vaksine. Da skal
familiene til personer som av en eller
annen grunn ikke kan ta vaksinen, bli
prioritert, sier Larsen.
Landets kommuner får enten fredag
eller i begynnelsen av neste uke nye
doser i et antall som står i forhold til
folkemengden. (ANB-NTB)
Er vaksiner mot virus i det hele tatt
et alternativ på lang sikt?

Narviks første
kvinnelige
professor

PROFESSOR: Siden 2001 har Anette Meidell vært faglig ansvarlig for sivilingeniørutdanningen innen ingeniørdesign på HiN. Før det tok hun sin egen sivilingeniørutdanning på samme høyskolen.
(Foto: Per-Helge Berg)

Annette Meidell blir den første kvinnelige
professor i full stilling ved Høgskolen i
Narvik.
– Det er litt fryktinngytende å
tenke på at jeg nå får en mer
frontet posisjon enn hva jeg har
hatt. Men selvfølgelig er det veldig hyggelig å bli professor.
Tross alt er det jo dette jeg har
hatt som mål i mange år, sier
41-åringen, som med dette følger i fotsporene til sin professorektemann, Dag Lukkassen.
Etter en vurdering som har
tatt mer enn ett år, har en nasjonal bedømmelseskomité, utnevnt av Universitetet i Bergen,
enstemmig funnet at førsteamanuensis Annette Meidell ved
HiN er kvalifisert for professoropprykk i emnet anvendt matematikk.
Rørt veileder
– Jeg ble rørt til tårer da jeg
fikk denne gledelige nyheten, sier professor Lars-Erik Persson,
som var veileder for Annette
Meidell da hun tok doktoringeniørgraden i 2001 ved NTNU.
Han legger til at det var spesielt hyggelig å høre at det nettopp var det anerkjente mate-

matisk-naturvitenskapelige fakultetet ved Universitet i Bergen som fikk det hele og fulle
ansvaret for bedømmelsen.
Skeptisk
– Det er ikke stikke under en
stol at mange av de tyngre vitenskapelige miljøene ved universitetene i Norge i mange tilfeller er skeptisk til kompetansen på de regionale høgskolene,
ofte uten grunn.
Ifølge Kunnskapsdepartementets forskrifter skal opprykk gis
med virkning fra den første dag
i måneden etter at søknaden ble
innlevert.
Imponerende
Dette innebærer at Annette
Meidell i praksis har vært professor siden 1. oktober 2008 –
uten at noen har visst om det.
- At hun ble professor før hun
fylte 40 år er svært imponerende. Det hører til sjeldenhetene innen dette fagfeltet, påpeker Lars-Erik Persson.
Meidell har mer enn 30 internasjonale publikasjoner hvorav

24 er bøker og fagfellevurderte
artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Hun har
deltatt i veiledningen av flere
stipendiater fram til endelig
doktorgrad.
Mange oppgaver
Siden 2001 har hun vært faglig
ansvarlig for sivilingeniørutdanningen innen ingeniørdesign ved HiN. I to perioder har
hun vært medlem av høyskolestyret. Hun har også vært medlem av høgskolens FoU-råd, avdelingsråd og medlem av styret
i Forskningsparken. I tillegg
har hun vært leder/nestleder for
flere internasjonale konferanser
og workshoper. Fra nyttår blir
hun leder for et forskningsprosjekt der Norges Forskningsråd
bidrar med cirka fire mill kr.
Moden og erfaren
Alle søknader om opprykk
innen anvendt matematikk levert i 2008 ble bedømt av de tre
professorene Bjørn Gjevik (Universitetet i Bergen), Jean Roberts (INRIA-Paris) og Tor Sørevik (Universitetet i Oslo). Som
assistanse for bedømmelsen i
Meidells tilfelle har de brukt
professor Patrizia Donato (Universitetet i Paris VI) som er en
internasjonal anerkjent ekspert

innen
Meidells
spesialfelt,
homogeniseringsteori.
Pendler
Annette Meidell er først og
fremst interessert i de konkrete
anvendelsene av matematikken
innenfor materialteknikk, konstruksjonsteknikk og ingeniørvitenskap. For øyeblikket har
hun delvis forskningstermin og
pendler mellom HiN og avdelingen ved FMC i Kongsberg
innen strukturanalyse.
Avdelingen, som består av ca
24 sivilingeniører og seks doktorer, er det største miljøet innenfor strukturanalyse for leverandører til subsea-industrien i
Norge. Her gjøres det avanserte
beregninger som skal sikre at
undervannsinstallasjoner
og
slanke konstruksjoner i oljebransjen tåler de påkjenningene som de blir utsatt for.
Milepæl
– Slike opphold er utrolig lærerrike og gir meg kunnskap
som jeg kan overføre til våre
studenter og bruke i vår forsking. Samtidig har jeg inntrykk av at industrien setter
pris på kontakten med forskningsmiljøene i UoH-sektoren,
slik at man får gjensidig nytte

av slike opphold, sier Annette
Meidell.
Ved HiN har man laget en
egen opprykksordning som går
ut på frikjøpe kvinner, som har
potensial til å bli professor. Annette Meidell har imidlertid
valgt å stå utenfor denne ordningen.
– Det at høgskolen får sin første kvinnelige professor er en
viktig milepæl for HiN. Jeg er
svært imponert over det Annette har prestert, sier rektor Arne
Erik Holdø.
Professor-par
Annette Meidell er født og oppvokst i Drammen og kom til
Narvik i 1993 for å utdanne seg
til sivilingeniør. Allerede på bussen fra Evenes ble hun kjent
med Dag Lukkassen, som var
den første ved HiN som fikk
opprykk til professor.
–Jeg var fast bestemt på å dra
tilbake igjen etter endt utdannelse, men han gjorde alt for å få
meg til å bli – og klarte det, forteller Annette Meidell og ler.
I 1997 giftet de seg og bor i dag
på Straumsnes sammen med
sønnene Victor (3), Ludvig (5) og
katta Sofie (10).
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