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Sakslisten ble godkjent med følgende kommentarer: 

- Utlysningstekst til sak 27/2017 ble ikke sendt ut sammen med innkallingen. Teksten leses i 
møtet. 

- Notatet i sak 26/2017 hadde feil nummerering (31/2017).  
 

Orienteringssaker 

Sak 25/2017 

a. Forskningsrådets evaluering av utdanningsforskning ved UV. 
Som ledd i evalueringen av norsk utdanningsforskning og på bakgrunn av  selvevalueringen 
av forskningen ved fakultetet, gjennomførte Forskningsrådetets internasjonale 
ekspertpanelet intervju med fakultetets og instituttets ledelse fredag 2.6. Fra ILS møtte 
instituttleder, forskningsleder og leder for forskergruppen SISCO. Ekspertpanelet omtalte 
fakultetets forskning svært positivt og viste stor interesse for lærerutdanning spesielt. 
Rapporten er forventet i løpet av høsten. 

b. Publisering 2016. 
Det er utarbeidet en publiseringsanalyse over resultatene fra publisering i 2016, som er 
tilgjengelig for alle ansatte: 
http://www.uv.uio.no/om/strategi/arsplan/publiseringsanalyse-2016_uv.pdf. ILS hadde i 
2016 en økning i på 42,4 % i publiseringspoeng og på 49 % i antall publikasjoner Publisering 
per fagårsverk var 1,48, høyere enn noen gang tidligere. Det er muligheter for forbedring i 
antall publikasjoner på nivå 2. Totalt sett var 2016 et godt publiseringsår på UV, og 
resultatene på ILS har aldri vært bedre. 

c. Besøk av internrevisjonen. 
Undervisningsleder og instituttleder hadde møte med UiO sin interne revisjonsgruppe, som 
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driver ettersyn. De var interessert i hvordan ILS driver sine studier, og resultatene vil inngå i 
en generell rapport som legges frem for universitetsstyret.  

d. Søkning til studier. 
I år var det 1605 søker på PPU heltid. Neste år kan vi forvente en topp, siste mulighet for 
opptak før masterkravet. God søknad til veilederemnene, vurderer å øke opptakskvoten. 
Rektorutdanningen hadde færre primærsøkere enn tidligere. God søkning til 
Lektorprogrammet, særlig til nordisk studieretning. 

e. Tildeling ERC karriereløp 
 Førsteamanuensis Crina Damsa har kommet med på programmet. 

f. Kvalifiseringsstipend til kvinnelige førsteamanuenser 
  Marte Blikstad-Balas og Guri Skedsmo ble innvilget stipend på kr 100 000 hver fra UiO. 

g. Intensivmidler fra fakultetet. 
Videobasert veiledning av praksis ved Andreas Lund og Torunn Aanesland Strømme ble 
innvilget kr 100 000 fra UV.  

h. Personalsaker i prosess: 
a. Universitetslektor i religion- og etikkdidaktikk  behandles i dagens møte,  

         til TU 15.6 
b. Universitetslektor i naturfagsdidaktikk   behandles i dagens møte,  

         til TU 15.6 
c. Postdoktor, ProTed      i komiteen 
d. Førsteamanuensis i norsk fagdidaktikk   i komiteen 
e. Førsteamanuensis i engelsk fagdidaktikk   i komiteen 
f. Førsteamanuensis i flerspråklighet i utdanning  i komiteen 
g. Førstemanuensis i mentoring i utdanning   i komiteen 
h. Førsteamanuensis i naturfagsdidaktikk   i komiteen 
i. Professor-/førsteamanuensis i metode    til TU 15.6 

 

Beslutningssaker 

Sak 26/2017  Instituttets rutiner for tildeling av forskningsterminer 

   Saken er en oppfølging av sak 13/2017 på styremøte 14.3.17.  

Vedtak:  
Styret godkjente det framlagte forslaget til retningslinjer for tildeling av 
forskningstermin ved ILS, med de rettelser som ble meldt inn på møtet, og 
ba om at retningslinjene gjøres kjent for alle ansatte. 

Sak 27/2017  Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i pedagogikk 

 Instituttleder la fram begrunnelse for utlysningen, jf. notat til saken. 

Vedtak:  
Styret vedtok å lyse ut en fast stilling som professor/førsteamanuensis i 
pedagogikk, og godkjente det fremlagte forslaget til utlysningstekst, med de 
endringer som ble diskutert i møtet. 
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Sak 28/2017 Tilsetting i stilling som universitetslektor (SKO1009) i 
naturfagsdidaktikk 

 
Unntatt offentlighet, jfr.Off.lovens §25 

 
 
Sak 29/2017 Tilsetting i stilling som universitetslektor (SKO1009) i religion og 

etikk. 
 

Unntatt offentlighet, jfr.Off.loven §25 
 
 
Sak 30/2017 Forlenget midlertidig tilsetting som førsteamanuensis (SKO1011) i 

20 prosent stilling i Rektorutdanningen  
 
Unntatt offentlighet, jfr.Off.lovens §25 

 
 
Sak 31/2017 Forlenget midlertidig tilsetting som førsteamanuensis (SKO1011) i 

20 prosent stilling  
 
Unntatt offentlighet, jfr.Off.lovens §25 

 
 
Sak 32/2017 Forlenget midlertidig tilsetting som førsteamanuensis (SKO1011) i 

20 prosent stilling  
 

Unntatt offentlighet, jfr.Off.lovens §25 
 

Sak 33/2017  Datoer for styremøter til høsten 

   29. august 
   26. september 
   24. oktober 
   28. november 
 
 

Sak 34/2017  Eventuelt 
   Ingen saker til eventuelt 

 

 

Rita Hvistendahl     Lisa Utnem 
instituttleder     fung.avdelingsleder lektorprogrammet 


