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Orienteringssaker 

Sak 12/2017  

a. Personalsaker i prosess 
Til behandling:  

Førsteamanuensis mentoring    10 søkere 

Førsteamanuensis naturfagdidaktikk   5 søkere 

stipendiatstilling norsk- eller engelskdidaktikk   9 søkere 

Stipendiatstilling utdanningsledelse   Kunngjort søknadsfrist 15.3.17 

Førsteamanuensis flerspråklighet   Kunngjort søknadsfrist 17.3.17 

Førsteamanuensis engelskdidaktikk   Kunngjort søknadsfrist 20.3.17 

Postdoktor ProTed     Kunngjort søknadsfrist  29.3.17 

Førsteamannuensis norsk fagdidaktikk   Kunngjort søknadsfrist 5.4.17 

Universitetslektor i religion og etikk   Kunngjort søknadsfrist 5.4.17 

Universitetslektor naturfagdidaktikk   Kunngjort søknadsfrist 4.4.17 

Forsker EKVA      Behandles i dagens møte 

Kunngjøring rådgiver, EKVA    Sendt til kunngjøring 

 

Tilsettinger:  

Førstekonsulent studieadm (LeP) vikariat  3 innstilt til 2 stillinger, TR 17.3 .17 
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Postdoktor LOCUMS og EDU    Naoufal Nayla gitt tilbud 2 andre innstilte  

kandidater 
b. Arrangementer 

Frokostmøte – om bærekraftig utvikling, workshop eVIR, todagers seminar for 
lærerutdanningen ved ILS med 70 deltakere.  

c. ILS i media 
Marte Blakstad-Balas deltok i diskusjon i NRK om norskfaget i skolen.  
Eva Tue Vold ble intervjuet i Dagbladet om vurderingen av språkkunnskaper i 
statsborgerskapssaker  
Kristin Vasbø har bidratt til facebook innlegg som har hatt over 5000 visninger 
Takk til alle tre.   

d. Kandidater til ERC karriereløp 
ERC karriereløp er utlyst som et 5-årig program ved fakultetet. Frikjøpsordninger vil bli gitt. 
ILS hadde 4 søkere som ledelsen har vurdert og 3 søkere er sendt videre. (Vi fikk kun mulighet 
til å sende tre søknader)  

e. Søknad om varig finansiering av universitetsskolene 
Instituttet har søkt UiO om en varig finansiering av Universitetsskoleprosjektet på 1, 5 mill. kr. 
Vi har i 3 år hatt et midlertidig tilskudd på kr. 1.050 mill kr. Fra UiO.  

 
 
Beslutningssaker 
 
Sak 13/2017  Instituttets rutiner for tildeling av forskningsterminer 
 
 Styret diskuterte prinsipper som skal ligge til grunn for utforming/justering av 

dagens rutiner.  
 Styret mente det ikke var behov for felles rutiner på UV.  
 
 Styret anbefaler at dagens praksis med at universitetslektorer kan søke om 

forskningstermin videreføres med opptjeningstid på 1 måned/år. Det bør gis 
noen rammer for søknaden, f.eks knyttet til planer om fremtidig opprykk. 

  
 Det bør ikke stilles eksplisitte krav til publisering for å få tildelt 

forskningstermin.  
 
 Styret ønsker å videreføre dagens praksis med at instituttleder innstiller 

overfor styret som vedtar hvem som tildeles forskningstermin.  
 

Vitenskapelig ansatte kan søke om, men har ikke en rettighet til automatisk å få 
tildelt forskningstermin etter et visst antall semestre/år. 
 

 Styret diskuterte flere tiltak som kunne bidra til at flere fra samme fagområde 
ikke søkte om forskningstermin samtidig:  

 Den enkelte orienterer seg i sitt fagmiljø først.  
 Det må pålegges fagmiljøet et ansvar for å snakke sammen 
 Tema i medarbeidersamtaler 
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 Faggruppeleder, undervisningsleder og instituttleder bør 
diskutere plan for forskningstermin 

 
 

Vedtak:  
Instituttledelsen utarbeider et forslag til retningslinjer for tildeling av 
forskningstermin ved ILS, basert på de rammer og innspill som kom fram i møtet, 
og legger dette fram for vedtak av styret på et senere møte. 
 

 
 
Sak 14/2017  Kunngjøring av stilling som professor/førsteamanuensis i kvantitativ 

metode og analyse i utdanningsvitenskap 
 

ILS har et behov for å styrke kompetansen i avanserte kvantitative metoder, 
statistisk modellering og analyse av utdanningsdata. 
 
Vedtak:  
Styret vedtok å lyse ut en fast stilling som professor/førsteamanuensis i 
kvantitativ metode og analyse i utdanningsvitenskap, og godkjente det fremlagte 
forslaget til kunngjøringstekst. 

 
 
Sak 15/2017  Eventuelt 

Eli Ottesen etterlyste en monter for utstilling av bøker utgitt ved ILS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rita Hvistendahl       Astrid Waaler Kaas 
instituttleder        kontorsjef 
 

 
 


