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PROTOKOLL FRA STYREMØTET I CEMO 28.JANUAR 2013 

Tid/sted: 28. januar 2013 kl 14.15-16.00 på rom 487 i Helga Engs hus. 

Til stede: Rita Hvistendahl (leder), Ola Stafseng (PFI), Fredrik Helland (studentrepresentant), 

Jan-Eric Gustafsson (leder, CEMO). 

Fra administrasjonen: Anne-Catherine Lehre (seniorrådgiver CEMO, referent). 

Meldt forfall: Ona Bø Wie (vararepresentant for Berit Rognhaug, ISP) 

 

Kopi: Berit Karseth (dekan), Bård Kjos (fakultetsdirektør). 

 

Sak 1 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

Ingen innvendinger. 

 

Sak 2 Godkjenning av referat fra styremøtet 22.11.2012 

Referat ble godkjent. 

 

Sak 3 Utlysningstekst for senterleder tilknyttet CEMO (SKO 1404) 

Styret slutter seg til utlysningsteksten. Styrets sekretær bes å videresende utlysningsteksten til 
rådgiver A. M. Hansen for videre prosessering. 

   

Sak 4 Sakkyndigkomiteer for utlyste stillinger 

Vurdering av søkere til stillingene som førsteamanuensis/professor (SKO1011/1013) bør behandles 
samtidig for å sikre bredde i spesialitetene. Søkerne kan vurderes av søkekomité, deretter utføres 
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sakkyndig vurdering, intervju og prøveforelesning. For vurdering av søkere til postdoktorstillingen 
(SKO1352) er det en egen sakkyndigkomité hvorav minst en må være ekstern. For 
stipendiatstillingene (SKO1017) kan det være hensiktsmessig med en søkekomité før intern 
sakkyndigkomité. 

Styret anbefaler at CEMOs referansegruppe deltar i arbeidet med vurdering av søkere til de utlyste 
stillingene som for eksempel søkekomité for SKO1011/1013 og intern sakkyndigvurdering for 
SKO1352 og SKO1017.  

    

Sak 5 Orienteringssaker 

CEMOs senterleder og CEMOs seniorrådgiver orienterte om følgende saker: 

a) Websider for CEMO 

Det er opprettet norske og engelske nettsider for CEMO ved UiO. Sidene er tilgjengelige fra 
forsiden til UV-fakultetet og ligger under henholdsvis ’Institutter og andre enheter’ og 
’Departments’. Nettsidene administreres av kommunikasjonsavdelingen ved UV, CEMOs 
senterleder og CEMOs rådgiver. Videre er det opprettet en Facebookside. Denne administeres av 
Jarle Traavik, CEMOs senterleder og CEMOs rådgiver.  

b) Åpningsseminar 

Åpningsseminaret til CEMO blir onsdag 27.februar fra kl 14.00 i Auditorium 1, Helga Engs hus. 
Seminaret blir ledet av dekanus. Inviterte forelesere er professor emeritus Svein Lie (UiO), 
professor Denny Borsboom (Amsterdam) og professor Jo-Anne Baird (Oxford). Videre vil 
senterlederen presentere CEMO. Det er sendt invitasjoner til Kunnskapsministeren og 
Utdanningsdirektøren, men hvorvidt disse har anledning til å komme er på nåværende tidspunkt 
ukjent. Seminaret avsluttes med snitter og champagne. Kl 19.00 er det middag for spesielt inviterte 
gjester. Åpningsseminaret promoteres på nettsidene, ved posteroppheng og invitasjoner per epost. 
Styret anbefalte også promotering i media. Det blir påmelding via nettskjema.   

c) Planlagte aktiviteter i CEMO 

I tillegg til åpningsseminaret, er det planlagt å arrangere seminarer med lokale eller innhentede 

forelesere ca annenhver uke. Første seminar blir tirsdag 12.februar kl 13-15 på Ø266, Fysikkbygget, 

hvor professor emeritus Knut Hagtvet skal snakke om ’modellering av interaksjoner mellom latente 

variabler’. 

Videre er det planlagt å arrangere workshops/PhD-kurs. I mai er temaet IRT (item-respons theory) 

over 3 dager med Norman Verhelst (EALTA, Nederland). Dette kurset blir på PhD-nivå og det 

jobbes med at deltagerne skal å få studiepoeng. I løpet av høstsemesteret er det planlagt en 2-

dagers workshop om lærerkompetanse og måling av lærer kompetanse (Sigrid Blömeke), et PhD-

kurs i strukturell likningsmodellering (Jan-Eric Gustafsson), og en nordisk workshop om nasjonale 

prøver. 
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Referansegruppen hentes inn i arbeidet med forslag til andre aktiviteter. Møte mellom 

referansegruppen, senterleder og rådgiver CEMO er planlagt mandag 4.februar 2013. 

d) Budsjett 

CEMO blir tildelt 6.6 millioner per år (ikke indeksregulert) fra Kunnskapsdepartementet. 
Økonomikonsulent Trine Labahå setter opp budsjett.  

   

Sak 6 Eventuelt 

a)  Vararepresentanter 

Personlige vararepresentanter for Berit Rognhaug (ISP) og  Ola Stafseng (PFI) er henholdsvis 
forskningsleder Ona Bø Wie (ISP) og stedfortredende instituttleder Per Hetland (PFI). 
Studentrepresentant Fredik Helland skal finne egen vararepresentant. Styreleder Rita Hvistendahl 
har ingen personlig vararepresentant. Styrets sekretær bes å kontakte dekanen for utpeking av 
ordførende i CEMO-styret dersom styreleder er forhindret fra å møte. 

b) Arbeidsbelastning for referansegruppen 

Spørsmål fra Berit Rognhaug om hvor mye referansegruppen er forventet å arbeide. Ola Stafseng 

opplyste om at det var satt til 10 % for referanseperson ved PFI. CEMOs senterleder ønsker å 

inkludere referansegruppen i arbeidet med forslag til fremtidige aktiviteter i CEMO samt i 

vurderingen av søkere til ledige stillinger. 

 

Rita E. Hvistendahl 

Styreleder 

Anne-Catherine Lehre 

Referent 

 

 

 

 

 

 


