
Protokoll fra styremøte ved ISP 11.april 2011 
 

Kl.12.15 – 16.00, møterom 494 Helga Engs Hus  

 

Tilstede: Berit Rognhaug, Solveig Alma Halaas Lyster, Sven Nilsen, Monica Melby-

Lervåg, Denese Anne Brittain, Bente Abusdal og Børge Pallesen. 

(Faglig studieleder Jørgen Frost var tilstede under hele møtet, økonomikonsulent 

Trine Labahå var tilstede ved behandling av sak 07/11 og  adm.studieleder var 

tilstede ved behandling av sak 10/11). 

Forfall:  

Referent: Stig Åge Solemsli  

 

 

GODKJENNING AV SAKSLISTEN  

Protokoll fra styret ved ISP med merknadsfrist 18.02.2011  

Protokollen er vedtatt uten merknader. 

 

 

ORIENTERINGSSAKER  

A/:  HMS - varslingssak 

B/:  Stipendiatstillinger 

C/: Postdoc. stilling 

D/:  Forsker Grand Prix 

E/:  Forskningsdagen høsten 2011 

F/: Ekstern styrerepresentant 

G/: Overføring av BATT til HiO 

 

 

 

FULLMAKTSSAK  

- Ingen 

 

SAKSLISTE ORDINÆRE SAKER  

 

Sak 07/11: 

Langtidsbudsjett 2011 - 2015 - ePhorte nr. 2010/12676  

 

Vedtak:  
- Styret ved Institutt for spesialpedagogikk vedtar Langtidsbudsjettet 2011 - 2015. 

 

 

Sak 08/11: Reviderte retningslinjer for praktisering av arbeidspliktbestemmelsene ved 

ISP.  - ePhorte nr. 2011/3030. 

 



Vedtak:  
- Styret ved Institutt for spesialpedagogikk vedtar de reviderte retningslinjene for 

praktisering av arbeidstidsbestemmelsene ved ISP.   

 

 

Sak 09/11: Reviderte retningslinjer for studiekoordinering - ePhorte nr. 2011/3033 

 

Vedtak:  
- Styret ved Institutt for spesialpedagogikk vedtar de reviderte retningslinjene for   

Studiekoordinering, med de forslag til endringer som framkom i møtet. 

 

Sak 10/11: Sparetiltak - ePhorte nr. 2011/……… 

 

Vedtak: 

Instituttstyret vedtar følgende innsparingstiltak: 

Kortsiktige tiltak – sparetiltak fra og med studieåret 2011-2012: 

Instituttledelsen påser at de foreslåtte innsparingstiltakene gjennomføres fra og med studieåret 

2011-2012 (1673 timer) og at fordeling av ressurser pr emne harmoniseres. I tillegg iverksettes 

følgende tiltak: 

- Gjennomgang av ressursbruk og organisering av PBL på bachelor- og masternivå med 

tanke på mulig effektivisering/innsparing, eventuelt omgjøring til seminarundervisning. 

- Gjennomgang av eksamen på SPED3000 

- Gjennomgang av emner med tanke på mulig samordning av undervisning 

- I praksisundervisningen på master bør færre enn 2 studenter pr praksissted bare 

unntaksvis godkjennes 

- Gjennomgang av prosjektpraksis på bachelor 3.år.  Utvidelse av praksis 2. år  bør 

vurderes 

-  Gjennomgang av mulighetene for inntjening 

 

Langsiktige tiltak med tanke på strukturelle endringer som medfører bedret økonomi: 

- Arbeide med mulig samordning av undervisning på tvers av UV-fakultetets enheter 

o Rådgiving (forelesninger) og test (sertifisering) 

o Forskningsmetode, vitenskapsteori og statistikk 

o Evt. andre emner 

- Arbeide mot departementet med tanke på finansiering av praksis for 

spesialistutdanninger på mastergradsnivå 

- Arbeide med tanke på utvikling av et profesjonsstudium i spesialpedagogikk 

 

 

Sak 11/11: Innstilling av søker til stipendiatstilling (SKO 1017) ved Institutt for 

spesialpedagogikk - Unntatt offentlighet, jfr. Off.lovens § 25 

- ePhorte nr. 2010/15002 

 

 



Vedtak:  
- Instituttstyret innstiller følgende søker som er funnet kvalifisert for stilling som 

stipendiat (SKO 1017) knyttet til feltet barns språk og lesning ved Institutt for 

spesialpedagogikk, og for opptak til doktorgradsprogram:   

- XX 

 

 

EVENTUELT 


