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Protokoll fra styremøte ved ISP 18.januar 2012 
 

Kl.09.30 – 12.00, møterom 487 Helga Engs Hus  

 

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

Anne Brittain, Daniel Sandbakken Nilsen (vararepr.) og Børge Pallesen. 

Forfall: Knut Ramberg  

Referent: Stig Åge Solemsli  

 

 

SAKSLISTEN BLE GODKJENT MED DE MERKANDER SOM FRAMKOM I MØTET. 

 

- Ordinær sak 04/12 endret til drøftingssak D-sak 02/12. 

- Orientering om økonomi som orienteringssak A/03 

 

 

FULLMAKTSSAKER   

 

- Ingen 

 

 

Sak A: ORIENTERINGSSAKER  
 
A/01: Godkjenning av protokoll. 

ePhortenr. 2011/3029 
Protokollen ble vedtatt uten merknader 

 
A/02: HMS  
 
A/03: Økonomi 
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ORDINÆRE SAKER  

Sak 01/12 Bedømmelseskomité til utlyst stilling som stipendiat på fagområdet 
språk og lesing. - ePhortenr. 2011/9809 

Vedtak: 

Følgende bedømmelseskomité oppnevnes for re-utlyst stilling som stipendiat på fagområdet 

språk og lesing: 

 

Professor Siri Wormnæs, ISP, Universitetet i Oslo (leder) 

Professor emeritus Snorre Ostad, ISP, Universitetet i Oslo 

Professor Ann-Mari Knivsberg, Universitetet i Stavanger   

 
Sak 02/12: Bedømmelseskomité for utlyst stilling som førsteamanuensis/professor 

innenfor fagområdet lese- og skrivevansker/dysleksi. - ePhortenr. 
2011/11587 

  Monica Melby-Lervåg meldte seg inhabil i saken. 

Vedtak: 

Instituttleder gis fullmakt til å oppnevne ny bedømmelseskomité for vurdering av søkere til den 

utlyste stillingen som førsteamanuensis/professor på fagområdet lese- og 

skrivevansker/dysleksi. 

  

 
Sak 03/12: Utlysning av 4 stipendiatstillinger og to stillinger som Post Doc våren 

2012. - ePhortenr. 2012/472 

4 stipendiatstillinger: 

1 stipendiatstilling innenfor det logopediske fagfeltet taleflytvansker 

1 stipendiatstilling innenfor fagområdet språk og hørsel. Dette fagområdet er relevant både for 

audiopedagogikk og logopedi 

1 stipendiatstillling innenfor fagområdet psyko-sosiale vansker. 

1 stilling innenfor fagområdet utviklingshemning. Fagområdet utviklingshemning er et 

satsningsområde og under oppbygging. 

Nærmere presisering av fagområdene foretas i samarbeid med emneansvarlige for 

mastergradsstudiene innenfor de aktuelle områdene. 
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2 stillinger som Post Doc: 

1 stilling som Post Doc innenfor fagområdet språkvansker-dysleksi 

1 stilling som Post Doc innenfor fagområdet rådgiving, innovasjon/spesialpedagogisk 

utviklingsarbeid og/eller kartlegging/intervensjon, knyttet opp til et eller flere spesialpedagogiske 

fordypningsmråder. 

 

Vedtak: 

Instituttstyret slutter seg til forslaget om prioriterte fagområder for 4 stipendiatstillinger og 2 

stillinger som Post Doc. Instituttledelsen gis fullmakt til å utforme tekstene til stillingsutlysning i 

samarbeid med emneansvarlige for mastergradsstudiene innenfor de aktuelle 

fordypningsområdene og UV-fakultetets personalseksjon. 

   

Sak 04/12: Tilsetting av professor. - ePhortenr. 2008/9142 

  Unntatt offentlighet,  jfr. Fvl. §25 

Endret til drøftingssak D-sak 02/12. 

 

Sak 05/12: Oppnevning av bedømmelseskomiteer. - ePhortenr. 2012/470 

Vedtak: 

Gjeldende praksis opprettholdes. 

   

Sak 06/12: Forlenget midlertidig tilsetting i stilling som postdoktor ved Institutt for 

spesialpedagogikk. - ePhortenr. 2008/6301 

Unntatt offentlighet,  jfr. Fvl. §25 
 

Vedtak: 

Styret ved Institutt for spesialpedagogikk anbefaler en midlertidig tilsetting av X X i stilling som 
postdoktor ved Institutt for spesialpedagogikk forlenges for perioden 01.03.12 – 31.05.12. 
Stillingen er eksternt finansiert. 
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Sak 07/12: Innstilling av søkere til stipendiatstilling (SKO 1017) ved Institutt for 

spesialpedagogikk innenfor fagområdet "Læring, mestring og 

livskvalitet (LML) - for barn og unge i risiko for utvikling av psyko-

sosiale lærevansker". - ePhortenr. 2011/3290 

Unntatt offentlighet,  jfr. Fvl. §25 
 

Vedtak: 

Instituttstyret innstiller X X  for stilling som stipendiat (SKO 1017) innenfor fagområdet ved 
Institutt for spesialpedagogikk, "Læring, mestring og livskvalitet (LML) -for barn og unge i risiko 
for utvikling av psyko-sosiale lærevansker" og for opptak til doktorgradsprogram. 
   

 

DRØFTINGSSAKER  

D-Sak 01/12: Insentiver vedr. publisering 

Ledelsen arbeider videre for å øke rammene for små forsk midlene. 

 

D-Sak 02/12: Tilsetting av professor. - ePhortenr. 2008/9142 

  Unntatt offentlighet,  jfr. Fvl. §25 

 

Ekstraordinært styremøte 9.februar 2012 kl. 12:00-14:00 - møterom 487 

- Eventuell revisjon av retningslinjer for tildeling av professor II ved Institutt for 
spesialpedagogikk. 

- Eventuell tilsetting av professor II. 

 

 

 

 

Berit Rognhaug 

Instituttleder        Stig Åge Solemsli 

         Kontorsjef 


