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Konstituering av styret  

Styrearbeid – Hvordan ønsker vi at styret skal arbeide?  
Styrets funksjon og styrearbeid generelt. Innledning v/Rita Hvistendahl og Astrid Waaler Kaas og diskusjon. 

 

Orienteringssaker 

Sak 1/2017  

a. Utpeking av nestleder/forskningsleder og undervisningsleder  
Instituttleder informerte om at hun har utpekt Erik Knain som forskningsleder og Kirsti 
Lyngvær Engelien til undervisningsleder 
 

b. Personalsaker i prosess 
Kunngjøringer:  

Stipendiatstilling utdanningsledelse   Klar til kunngjøring   

Stipendiatstilling norsk- eller engelskdidaktikk  Klar til kunngjøring   

Førsteamanuensis engelskdidaktikk   Klar til kunngjøring   

Førsteamanuensis flerspråklighet   Klar til kunngjøring   

Førsteamanuensis mentoring    Klar til kunngjøring   

Under arbeid:  

Førstekonsulent studieadm (LeP) vikariat  33 søkere 

Postdoktor LOCUMS og UBU    TU 23.2 

Postdoktor ProTed     TU 23.2 

Førsteamanuensis naturfagdidaktikk:  2 innstilte takket nei. Ny utlysning 
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c. Oppstart 
PPU deltid: tok opp ca 200 studenter. LeP 6.semester: (de som startet i 2014, ny forskrift) 50 flere 
studenter enn i 2016, totalt 200 studenter. Selv om vi også tok opp flere studenter så er det nå 
flere som har gjennomført løpet (lavere frafall enn tidligere). Master utdanningsledelse: 79 av 122 
som har fått plass. Tar opp til 2 semestre samtidig.  (tas opp 50 til hvert år. Kun 31 studenter på 
første året. 59 på andre året.) Veiledningsemner: 3 emner 5,10,15 studiepoeng. Tatt opp 100 av 
126. 
 

d. Utfordringer med praksisplasser 
800 studenter som skal ut i praksis. Mangler 100 plasser. Det er sendt henstilling til 110 
partnerskoler om å bidra ytterligere, og vi aksepterer større geografisk spredning.  
Instituttleder påpekte administrasjonens store innsats og gode arbeid med praksisplassering.  
 
Toril Røeggen som tilbyr praksisplasser ved sin skole påpekte at dette er etterutdanning for oss på 
skolene, og at det er stor etterspørsel etter veilederutdanningen.  
 

e. Kartleggingsprøve matte 1.-3.trinn 
ILS er tildelt kr. 500 000 for å lage en kartleggingsprøve i matematikk for 1.-3. trinn.  
 

f. Nøkkeltall 
Nøkkeltall for ILS finnes på vår hjemmeside:  http://www.uv.uio.no/ils/om/tall-og-fakta/ 
 
 

 
 
Beslutningssaker 
 
Sak 2/2017  Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i norsk fagdidaktikk 
   

I sak 53/2015 «Ressursbehov i lærerutdanningene» vedtatt av instituttstyret 
8.9.2015 redegjøres det for et undervisningsbehov tilsvarende minimum tre 
kombinerte stillinger i norsk fagdidaktikk.  
 
Det er i dag vitenskapelig ansatte i norskdidaktikk som har påtatt seg større 
oppgaver på bakgrunn av instituttets behov, og ILS har i dag to 
universitetslektorer i midlertidige stillinger for å dekke 
undervisningsoppgavene.  
 
Det er nå en betydelig økning i antall lektorstudenter som starter på 
profesjonsfaget i 6. og 7. semester. Blant disse studentene er det hele 102, 
tilsvarende halvparten av studentgrunnlaget, som skal ha fagdidaktikk i norsk. 
Det høye studenttallet gir også grunnlag for en økt rekruttering av studenter til 
Lektorprogrammets fagdidaktiske masteremner i norsk, der vi allerede har 
opplevd en økning de to siste årene.  
Dagens faste bemanning i norsk fagdidaktikk er dermed ikke tilstrekkelig. Det 
er derfor behov for ytterligere en fast stilling i norsk fagdidaktikk.  

http://www.uv.uio.no/ils/om/tall-og-fakta/
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Vedtak:  
Styret vedtok å lyse ut en fast stilling som førsteamanuensis i norsk fagdidaktikk, 
og godkjente det fremlagte forslaget til kunngjøringstekst. 
 
 

Sak 3/2017  Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i naturfagdidaktikk 
  

ILS utlyste i 2016 1-2 førsteamanuensisstillinge r i naturfagdidaktikk. 2 
personer ble innstilt til stillingene etter å ha gjennomført prøveforelesninger og 
intervju, men takket nei til tilbud om stilling.  
Stillingen foreslås derfor utlyst på nytt, denne gangen som én stilling. 

 
Vedtak:  
Styret vedtok å lyse ut en fast stilling som førsteamanuensis i naturfagdidaktikk, 
og godkjente det fremlagte forslaget til kunngjøringstekst, med de endringer som 
fremkom i møtet. 

 
 
Sak 4/2017  Kunngjøring av midlertidig universitetslektorstilling i naturfagdidaktikk 
 

I påvente av framtidig tilsetting i stillingen som førsteamanuensis i 
naturfagdidaktikk er det behov for en midlertidig vitenskapelig tilsatt i 
undervisningsstilling. 
 
Vedtak:  
Styret vedtok å lyse ut en midlertidig stilling som universitetslektor i 
naturfagdidaktikk, for perioden 1.8.2017-31.7.2018 med mulighet for forlengelse, 
og godkjente det fremlagte forslaget til kunngjøringstekst. 

 
 
Sak 5/2017  Kunngjøring av midlertidig universitetslektorstilling i fagdidaktikk i 

religion og etikk 
 
I 2015 ble det lyst ut en stilling som førsteamanuensis i fagdidaktikk i religion 
og etikk ved ILS. Stillingen ble ikke besatt da den sakkyndige komiteen ikke fant 
at søkerne hadde nødvendig fagdidaktisk kompetanse. I stedet ble det tilsatt 
direkte en universitetslektor i midlertidig stilling for perioden 1.8.2016-
30.6.2017 for å dekke undervisningsbehovet.  
Det er fortsatt behov for en universitetslektor i religion- og etikkdidaktikk i 
påvente av at stillingen som førsteamanuensis lyses ut på nytt og besettes. 

 
Vedtak:  
Styret vedtok å lyse ut en midlertidig stilling som universitetslektor i fagdidaktikk 
i religion og etikk for perioden 1.8.2017-31.7.2018 med mulighet for forlengelse, 
og godkjente det fremlagte forslaget til kunngjøringstekst. 
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Sak 6/2017  Forlengelse i midlertidig stilling som universitetslektor i 
samfunnsfagdidaktikk 
 
Unntatt offentlighet, jfr.Off.lovens §25 
 
 

Sak 7/2017 Forlengelse i midlertidig stilling som universitetslektor i 
samfunnsfagdidaktikk 
 
Unntatt offentlighet, jfr.Off.lovens §25 
 

 
Sak 8/2017 Forlengelse i midlertidig stilling som universitetslektor i fagdidaktikk i 

norsk 
 
Unntatt offentlighet, jfr.Off.lovens §25 

 
 
Sak 9/2017 Forlengelse i midlertidig stilling som universitetslektor i fagdidaktikk i 

historie 
 

Unntatt offentlighet, jfr.Off.lovens §25 
 
 
Sak 10/2017 3. terialtrapport  
 

Instituttleder gjennomgikk hovedlinjene i instituttets lederkommentar til 
3.tertial.  
 
Vedtak:  
Styret tok informasjonen om regnskap pr. 3.tertial til etterretning.   

 
 
 
 
Sak 11/2017  Eventuelt 
   Ingen saker under eventuelt. 
 
 
 
Rita Hvistendahl       Astrid Waaler Kaas 
instituttleder        kontorsjef 
 

 
 


