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STYREMØTE I CEMO (sirkulasjon) 
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Deltakere: Rita Hvistendahl (leder), Ola Erstad (IPED), Berit Rognhaug (ISP),  
 Celestina da Silva (studentrep.) 

Fra adm.: Øystein Andresen (førstekonsulent CEMO). 
 
Forfall: David Rutkowski (ansattrep.) 

 
 
 
SAKSLISTE 
 
VEDTAKSSAKER PÅ SIRKULASJON 
 
Sak 4/2016 Forslag til medlemmer i komitéen for evaluering og 

innstilling av søkere til ledig stipendiatstilling ved CEMO 
(ref. 2015/15100) 

 
CEMO foreslo følgende medlemmer til innstillingskomiteen for 
evaluering og innstilling av søkere til ledig stipendiatstilling innen 
utdanningsmålinger:   
 

 Senterleder Sigrid Blömeke  

 Forsker Rolf Vegar Olsen 

 Postdoktor Stefan Schauber 

 Seniorrådgiver Anne-Catherine Lehre (sekretær) 
 
Vedtak (enstemmig): 
CEMO-styret vedtok å godkjenne foreslåtte medlemmer til 
innstillingskomitéen for ledig stipendiatstilling ved CEMO (ref. 
2015/15100). 

 
Sak 5/2016 Forslag til medlemmer i komitéen for evaluering og 

innstilling av søkere til ledig, eksternfinansiert 
postdoktorstilling ved CEMO (ref. 2016/2566) 

 
 CEMO foreslo følgende medlemmer til innstillingskomiteen for 

evaluering og innstilling av søkere til ledig, eksternt finansiert 
postdoktorstilling innen utdanningsmålinger:   
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 Professor Leslie Rutkowski (prosjektleder) 

 Senterleder Sigrid Blömeke 

 Professor Arne Lervåg, IPED 

 Seniorrådgiver Anne-Catherine Lehre (sekretær) 
 

 
Vedtak (enstemmig): 
CEMOstyret vedtok å godkjenne foreslåtte medlemmer til 
innstillingskomitéen for ledig eksternfinansiert postdoktorstilling ved 
CEMO (ref. 2016/2566) 

 
Sak 6/2016 Forslag til medlemmer i komitéen for evaluering og 

innstilling av søkere til ledig, eksternfinansiert 
stipendiatstilling ved CEMO (ref. 2016/2602) 

 
 CEMO foreslo følgende medlemmer til innstillingskomiteen for 

evaluering og innstilling av søkere til ledig, eksternt finansiert 
stipendiatstilling innen utdanningsmålinger:   

 

 Professor David Rutkowski (prosjektleder) 

 Senterleder Sigrid Blömeke 

 Seniorforsker Henrik Zachrisson 

 Seniorrådgiver Anne-Catherine Lehre (sekretær) 
 
Vedtak (enstemmig): 
CEMO-styret vedtok å godkjenne foreslåtte medlemmer til 
innstillingskomiteen til ledig, eksternfinansiert stipendiatstilling ved 
CEMO (ref. 2016/2602). 

  
Sak 7/2016 Forslag til medlemmer i komitéen for evaluering og 

innstilling av søkere til ledig stipendiatstilling ved CEMO 
(ref. 2016/2562). 

 
 CEMO foreslo følgende medlemmer til innstillingskomiteen for 

evaluering og innstilling av søkere til ledig, eksternt finansiert 
stipendiatstilling innen utdanningsmålinger:   

 

 Postdoktor Ronny Scherer (prosjektleder) 

 Professor Monica Melby-Lervåg  

 Professor Samuel Greiff 

 Seniorrådgiver Anne-Catherine Lehre (sekretær) 
 

Vedtak (enstemmig): 
CEMO-styret vedtok å godkjenne foreslåtte medlemmer til 
innstillingskomiteen til ledig, eksternfinansiert stipendiatstilling ved 
CEMO (ref. 2016/2562). 

 
Rita Hvistendahl 
styreleder 

Øystein Andresen 
referent 
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