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Sakslisten ble godkjent med følgende kommentarer: 

- Sakkyndig komitéuttalelse til sak 37 og 38/2017 ble ikke sendt ut sammen med 
innkallingen. Teksten leses i møtet. 

 

Orienteringssaker 

Sak 36/2017 

a. Akademisk dugnad 
Akademisk dugnad er et samarbeid i UH sektoren. Mohammad Nour Mohammad Shatto er på 
praksis hos oss denne høsten. Dugnadsgruppe med Kristin Vasbø og Kirsti Hyldmo som 
ansvarlige følger ham opp. 

b. Forkurs matematikk 
30 studenter gikk opp til eksamen. Relativ stor strykprosent. Strålende innsats fra Celin M. Hoel 
Olsen og Guri Nortvedt, som brukte store deler av sommerferien for å gjennomføre forkurset.  

c. Opptak LeP og PPU heltid 
I Lektorprogrammet var det 2,4 kvalifiserte søkere pr plass, og høyere karakterkrav enn 
tidligere.  
I PPU heltid har de aller fleste to undervisningsfag i skolen. Det ble tatt opp over 200 studenter. 
Ca. 190 som følger nå undervisningen. 

d. Nye studieplasser PPU 
UiO har fordelt 21 strategiske studieplasser til PPU midlertidig i studieåret 2018/2019 

e. Varig finansiering universitetsskolene 
UiO har bevilget en varig finansiering på 1,1 mill kr. til universitetsskolene. 

f. Søknad UiO Norden 
Doris Jorde /Eyvind Elstad leverer en søknad knyttet til lærerutdanning 

g. Tilskudd nyutdannede lærere, UDIR 
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ILS er tildelt kr. 650 000 i tilskudd til nyutdannede lærer. Anne Kristin Dahl ansvarlig 
h. Forsknings- og utdanningstermin.  

Vedtak i Universitetsstyret fører til endringer. 
(http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/4/v-sak-12-utdanningstermin.pdf).  
Forskningstermin er nå utvidet til også å omfatte utdanningstermin. Opptjeningstiden vil være 
lik for alle fast vitenskapelig ansatte (2 år).  

i. Digital plattform CANVAS. 
Det er vedtatt at CANVAS skal være UiOs nye digitale plattform.   

j. Personalsaker i prosess 
 

Til behandling:  

 

Førsteamanuensis mentoring    Behandles i dagens møte 

Førsteamanuensis naturfagdidaktikk   Behandles i dagens møte 

Førsteamanuensis flerspråklighet   Prøveforelesning og intervju 13.9 

Førsteamanuensis engelskdidaktikk   Komiteen snart ferdig 

Førsteamanuensis norsk fagdidaktikk    Komiteen snart ferdig 

Postdoktor ProTed     Intervjuer nå 

Professor/førsteam metode    4 søkere Komité nedsatt 

Førsteamanuensis pedagogikk (2)   Utlyst 24.8.17 

Stipendiat naturfagdidaktikk    Utlysningstekst sendt TU 14.9 

 

Tilsettinger:  

Stipendiatstilling utdanningsledelse   Eivind Larsen tilsatt 1.8.17 

Stipendiat engelskdidaktikk yrkesfag   Kaja Skarpaas Granum tilsatt 1.8.17 

Universitetslektor naturfagdidaktikk   Mai Lill Suhr Lunde tilsatt 15.8.17 

Universitetslektor i religion og etikk   Kirsten Marie Hartvigsen tilsatt 

Rådgiver, EKVA      Tove Thorsen og Anne Dorthea Molven 

 

Oppsigelse 

Førsteamanuensis pedagogikk    Crina Damsa 

 

Beslutningssaker 

Sak 37/2017  Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO1011) i mentoring 
Unntatt offentlighet, jfr. Off.lovens §25 
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Sak 38/2017 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO1011) i naturfagdidaktikk 
Unntatt offentlighet, jfr. Off.lovens §25 
 

Sak 39/2017  Tildeling av midler til FOU-tiltak og faglige reiser 

ILS hadde en betydelig økning i publiseringen i 2017. Likevel er instituttets 
publisering på nivå 2 den laveste på fakultetet og ligger under gjennomsnittet 
for UiO. Derfor foreslås det å heve insentivmidlene knyttet til publisering på 
nivå 2. Styret diskuterte flere aspekter ved publisering, og ønsket at 
arkivering i UiOs vitenarkiv DUO skulle være en forutsetning for å få tildelt 
insentivmidler. Det er kun 12% som registrerer sine publikasjoner i DUO 
dag. Opplæring er viktig og nødvendig.  
 
Det er foreslått en økning i insentivmidler ved publisering på nivå II fra 6000 
til8 000.  
 
Ole Andreas Kvamme ønsket ikke justeringer nå og viste til at nivå II-
publikasjoner allerede blir tydelig prioritert i retningslinjene, og foreslo at 
saken føres videre i en bred drøfting av forutsetningene for publisering ved 
instituttet. Kvamme stiller seg bak kravet om egenarkivering. 
 
 
Vedtak:  
Styret godkjente det framlagte forslag til justeringer av retningslinjer for tildeling 
av midler til FOU-tiltak og faglige reiser og gikk i tillegg inn for at egenarkivering 
stilles som et krav for utbetaling av insentivmidler 
 

 
Sak 40/2017  Eventuelt 
   Ingen saker til eventuelt 

 

 

 

 

Rita Hvistendahl     Astrid Waaler Kaas 
instituttleder     kontorsjef 

 

 

 


