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Sak nr. 2015/1568  

  

 

Protokoll fra  

 

STYREMØTE I CEMO 

 
Onsdag 9.desember 2015, kl. 13:00 – 14:30, 

 rom 500 NHA 

 
 
 
Til stede: Rita Hvistendahl (leder), Berit Rognhaug (ISP), Sigrid Blömeke (senterleder 

CEMO), Ola Erstad (IPED), Celestina da Silva (studentrep.),  
Fra adm.: Øystein Andresen (førstekonsulent CEMO), Trine Labahå 
(økonomimedarbeider, UV-fakultetet)  
 

 
Forfall: Ariel Sevendal (tjenestemannsorg.) 
 
 
SAKSLISTE 
 
Sakslisten godkjent.  
Protokoll fra styremøte 04.04.2015, 05.08.2015 (sirkulasjon) og 30.09.2015 (sirkulasjon) 
godkjent. 
Saker til eventuelt: 

- B-tillegg for CEMOs referansegruppe 
- Ny studentrepresentant 

 
ORIENTERINGSSAKER 
 
Sak 17/2015  Oppdatering aktiviteter i CEMO 

Redegjøring ved senterleder Sigrid Blömeke.  
 
A. Gjesteforsker fra februar 2016 

- Dr. Susanne Kuger fra The German Institute for International 
Educational Research (DIPF). Jobber med PISA-data og forsker 
på measurement invariance. Starter i februar og skal være til 
juni. 

B. Søknad om opprettelse av Senter for fremragende forskning (SFF) 
- CEMO er med på to søknader om SFF til Norges forskningsråd: 

o Søknad til Arne Lervåg om longitudinelle studier fra 
barnehagen til voksenalderen (SSB og BI deltar også) 

o Søknad til Kirsti Klette: CEMO deltar med ekspertise 
innen kvantitative metodeområder 

o Resultatene av de innledende søknadene kommer i mars 
2016 



Centre for Educational Measurement at UiO 
Side 2 av 3 

 
Det utdanningsvitenskapelige fakultet 

 
 

 

C. Møte med Kunnskapsdepartementet 14.oktober 2015 
- Rapporterte om aktivitetene fra sist år 
- Veldig positivt møte 

D. Bytte av styremedlem 
- Endring i CEMOs vedtekter har ført til at CEMOs ansatte har 

valgt egne representanter fra 1.januar 2016: 
o Professor David Rutkowski tiltrer som fast representant 
o Professor Leslie Rutkowski tiltrer som vararepresentant 
o Styremøtene og innkallinger/protokoller skrives heretter 

på engelsk 
 

 
VEDTAKSSAKER 
 
Sak 18/2015  Undervisning på bachelornivå 

 
Saken ble diskutert i møtet. 
 
Premisser rundt kostspørsmål avklares i senere runder.  
 
Vedtak: 
Styret stiller seg positivt til det framlagte forslaget. 

 
Sak 19/2015  Årsplan for 2016-2018 
   
  Endringer som framkom i møtet: 

- Utdanning pkt 1.1 og 1.2: Legges til at ansvaret bør være 'i 
samarbeid med enhetene ved UV'.  

- Utdanning pkt 1.3: Legges til at ansvaret er i 'samarbeid med 
UV-fakultetet og Programrådet for forskerutdanning'.  

- Utdanning pkt. 3.3: I tillegg til Twente så burde de andre 
universitetene man også har samarbeid med nevnes, siden det 
skal være samarbeid med dem også i denne perioden.  

- Spring school for 2016 legges inn. 
 

  Vedtak: 
Styret godkjente det fremlagte forslaget til årsplan for CEMO 2016-
2018 med de endringer som fremkom i møtet.  

 
Sak 20/2015  Budsjett 2016  
 

Orientering i møtet ved Trine Labahå. 
Revidert budsjett presentert med færre estimerte tilslag på 
prosjektsøknader, som medfører reduksjon i nettobidraget for 2016. 
Reduksjon i driftskostnader i revidert budsjett.  
 
Vedtak:  
Styret tok det reviderte fremlagte budsjettet for 2016 til orientering.  

 
Sak 21/2015  Innstilling til professorat 
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  Det er ettersendt referat fra intervju 4.desember 2015. 
 
  Vedtak: 

 Styret innstiller i tråd med vurderingen følgende kandidat til den 
ledige stillingen som professor/nestleder ved CEMO: 

 
 Olsen, Rolf Vegar 

 
Sak 22/2015  Utlysning av PhD-stilling 
 
  Vedtak: 
  Styret vedtar å lyse ut en PhD-stilling i tråd med forslaget. 
 
Sak 23/2015  Internasjonalt råd ved CEMO 
 
  Vedtak: 

 Styret gir senterlederen fullmakt til å oppnevne et bredt sammensatt 
internasjonalt råd bestående av eksperter på utdanningsmålinger. 

 
Sak 24/2015  Datoer for styremøter våren 2016 
 
   Vedtak: 

Styremøter for våren 2016 blir på følgende dager fra kl. 13 til 14.30 
(sted bestemmes senere): 

    
- 30.mars 
- 25.mai 

 
Sak 25/2015  Eventuelt 
   
  B-tillegg for medlemmer av CEMOs referansegruppe 
   Da referansegruppen sjelden møtes, og ikke lenger spiller den samme 
   rollen som var tiltenkt ved opprettelsen, foreslås gruppen nedlagt. 
    
   Vedtak: 
   Referansegruppen opphører. 
    
   Celestina da Silva valgt til ny studentrepresentant. 
 
 
Rita Hvistendahl 
styreleder 

Øystein Andresen 
førstekonsulent, referent 


