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Protokoll fra styremøte ved ISP 14. mai 2014 
 

Kl.10:15 – 13:00, møterom 487 Helga Engs Hus  
 
 

Tilstede: Berit Rognhaug (med unntak av sak 15/14), Solveig Alma Lyster, Ona Bø Wie, Peer 

Møller Sørensen, Camilla Rake, Daniel Sandbakken Nilsen og Silje Systad (2. vara 

for Hanne Næss Hjetland) 

Forfall: Mari Morken  

Referent: Kristin F. Fredriksen 

 
 
SAKSLISTEN BLE GODKJENT  
 
 
ORIENTERINGSSAKER  
 
 
A/01:  Godkjenning av protokoll fra møter 26.03.14 og 29.04.14 

ePhortenr. 2014/2012-4 og 2014/2012-6 
(Godkjent på sirkulasjon)  

 
A/02:  Økonomistatus og stillingsplan  

A/03:  Tilrettelegging for studenter – oppfølging av retningslinjer  

A/04:  Utlysning av stillinger 

A/05:  CEMO 

A/06:  UiOs anbudsordning – konsekvenser for ISP 

A/07:  HMS 

 
 
FULLMAKTSSAKER  
  
Ingen  
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ORDINÆRE SAKER  

Sak 09/14: Oppnevning av to nye representanter i utvalget for programevaluering 
 

ePhortenr. 2013/11556 
 
Instituttstyret oppnevner studentrepresentant Daniel S. Nilsen og representant for 

de vitenskapelig ansatte, Sol Lyster, som medlemmer av evalueringsutvalget i 

tillegg til de to som allerede er oppnevnt 

 
Sak 10/14: Klage på avslag på søknad om forskningstermin 

  ePhortenr. 2014/3320-1 

 Unntatt offentlighet, Jf. Fvl. §25 
 
 Instituttstyret opprettholder sitt vedtak i sak 05/14 om avslag på søknad om 

forskningstermin høsten 2015 

Sak 11/14: Utlysning av stipendiatstillinger 

  ePhortenr. 2013/12999 

  Instituttstyret vedtar at følgende stipendiatstilinger utlyses for tilsetting i 2015: 

 

- Språk, hørsel og kommunikasjon (audiopedagogikk)innenfor (taleoppfattelse, 

språkferdighet og livskvalitet hos personer som har fått CI som barn) med 

tiltredelse  fra 01.01.2015 

- Logopedi (stemmevansker eller afasi) med tiltredelse fra 01.01.2015 

- Matematikkvansker reutlyses med tiltredelse fra 01.03.2015 

- Utviklingshemning reutlyses med tiltredelse fra 01.09.2015 

 
Sak 12/14: Innstilling av søkere til stilling som førsteamanuensis/ professor i 

logopedi 

 
ePhortenr. 2013/4806 
 
Unntatt offentlighet, Jf. Fvl. §25 
 
Instituttstyret slutter seg til at følgende søkere innstilles til stillingen som 
førsteamanuensis/professor i logopedi: 

 
1: XX 
2: XX 
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Sak 13/14: Innstilling av søkere til stilling som førsteamanuensis/ professor i 

psykososiale vansker 

 

 ePhortenr. 2013/4806 

 

Unntatt offentlighet, Jf. Fvl. §25 
 
Et av styrets medlemmer meldte seg inhabil i saken. 
 
Instituttstyret slutter seg til at XX innstilles som førsteamanuensis innenfor 

fagområdet psykososiale vansker 

 
Sak 14/14: Innstilling av søkere til stilling som førsteamanuensis/ professor i 

rådgivning, innovasjon og spesialpedagogisk utviklingsarbeid 

 

 ePhortenr. 2013/3307 

 

Unntatt offentlighet, Jf. Fvl. §25 
 
Et av styrets medlemmer meldte seg inhabil i saken. 
 
Instituttstyret slutter seg til at følgende søkere innstilles til stillingen som 
førsteamanuensis i rådgivning, innovasjon og spesialpedagogisk utviklingsarbeid: 

 
1: XX 
2: XX 
3:XX 
 

Sak 15/14: Innstilling av søker til stillingen som instituttleder ved Institutt for 

spesialpedagogikk  

(Nestleder Ona Bø Wie ledet saken) 

 

 ePhortenr. 2013/14983 

 
 Unntatt offentlighet, Jf. Fvl. §25 

 
På grunnlag av enstemmig uttalelse fra intervjukomiteen som har vurdert søker til 

stilling som instituttleder, innstiller styret ved Institutt for spesialpedagogikk 

følgende søker som er funnet kvalifisert: 

 

                         1. XX 
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DRØFTINGSSAKER  

Ingen  

 
 
EVENTUELT 

E 01/13: Endring av tidspunkt for styremøte i juni 2014 

Instituttstyret ble enige om å endre tidspunkt for styremøtet i juni fra 4. juni  
til 11. juni klokken 12.15  

 

 

 

 

Berit Rognhaug 
Instituttleder         Kristin F. Fredriksen 
          Kontorsjef/ sekretær 
 


