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Orienteringssaker 

Sak 43/2017  

a. Hub-node søknad – Kontorsjef informerte. Søknad vedlagt.  
b. Adno seminar – 4. oktober. Ble feiret på dagen 10 år etter lansering med et jubileumsnummer. 

Prorektor Gro Bjørnerud Moe åpnet seminaret og publiserte jubileumsnummeret. Adno bruker 
Open journal Systems. Produserte over 50 artikler i 2016. Ansvarlig redaktør Eva Thue Vold.  
Skolelederdagen – 14.oktober. Arrangeres årlig i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus. Ca 300 deltakere. Kristin Helstad, Eli Lejonberg, Rita Smith ansvarlige arrangører. 

c. Søkere til PPU Deltid og Master i utdanningsledelse 
Masteren har delt opptak mellom sentralt og lokalt.  Det var 113 søkere. PPU Deltid med lokalt 
opptak hadde 593 søkere. Dette er noe færre søkere enn i fjor. Vi er spent på fremtidig 
søkertall når masterkravet trer i kraft.  

d. Satsing på Etter og videreutdanning (EVU) på UV-fakultetet – desentrert kompetanseutvikling 
(DKU). Baserer seg på den store satsingen fra regjeringen.  Store summer i våre regioner (17 
mill i 2017 og 100 mill i 2018). Satsingen baserer seg på samarbeid med skoleeiere og skoler 
om utvikling hvor skoleleiere skal bestille. UV vil etablere en liten enhet på fakultetet (1 hel 
faglig stilling og 50% administrativ stilling). Antar at dette arbeidet vil ha betydning for mange 
som arbeider på ILS i dag. Foreløpig uklart hvordan dette vil utvikle seg. ILS vil spille en sentral 
rolle i oppstartsfasen. Utdanningsetaten i Oslo har allerede bedt om et samarbeidsprosjekt 
med ILS hvor data fra LISA-prosjektet knyttet til norsk og matematikk skal brukes.  

e. Nye rutiner ved fakultetet for tilsetting av fast vitenskapelig ansatte 
Dekaniledermøtet skal inn som et ekstra ledd i tilsettingsprosessen. Et dokument på 2 sider 
med en beskrivelse av hva stillingen inneholder og hvordan den er strategisk forankret skal 
presenteres for dekaniledermøtet og skal følge saksbehandlingen videre. Styret diskuterte 
hvilke konsekvenser dette vil ha for tidsaspektet i fremtidige tilsettingsprosesser.  

f. Ressursanalyse – kommer på neste styremøte. Vil danne bakgrunn for stillingsplan som skal 
utarbeides.  

g. Regnskap 2.tertial – Rita gjennomgikk lederkommentaren (vedlagt). 
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h. Personalsaker i prosess 
Til behandling:  

a. Førsteamanuensis engelskdidaktikk   Dagens møte 

b. Førsteamanuensis norsk fagdidaktikk    Siste intervju 26.10 

c. Professor/førsteam metode    4 søkere Komité nedsatt 

d. Førsteamanuensis pedagogikk (2)   17 søkere, Komité nedsatt 

e. Stipendiat naturfagdidaktikk    11 søkere Komité nedsatt 

 

Tilsettinger:  

f. Førsteamanuensis flerspråklighet   Joke Dewilde 

g. Postdoktor ProTed     Inga Staal Jenset 

 

i. Medlem i akademiet for yngre forskere: Marte Blikstad-Balas 
 
 
 
Beslutningssaker 
 
Sak 44/2017  Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO1011) i engelskdidaktikk 

Unntatt offentlighet, jfr. Off.lovens §25 
 
 
 
Sak 45/2017 Tildeling av forskningstermin for høst 2018 og vår 2019 
 

Forskningsleder gjennomgikk vurderingen av søknadene og framla en 
begrunnet innstilling for tildeling av forskningstermin for høst 2018 og vår 
2019. Eli Ottesen deltok ikke i diskusjonen som omfattet hennes søknad om å 
forskyve sin forskningstermin.  
 
Vedtak:  
Ut fra gjeldende retningslinjer for tildeling av forskningstermin innvilger styret 
forskningstermin for: 
• Førsteamanuensis Britt Oda Fosse, for perioden høst 2018 – vår 2019  
• Førsteamanuensis Lisbeth Brevik, for perioden høst 2018  
 
Ketil Mathiassen oppfordres til å prioritere ett til to områder i sin 
prosjektbeskrivelse og gjøre den tydeligere før han søker på nytt. Han må dessuten 
ha søkt og fått innvilget opprykk til førstelektor før opprykk til dosent kommer inn 
i bildet. Mathiassen innvilges én måned våren 2018 til å utarbeide søknad om 
opprykk til førstelektor. 
 
Christian Brandmo og Dijana Tiplic tildeles på grunnlag av tidligere vedtak (sak 
65/16) forskningstermin høst 2019 – vår 2020. 
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Eli Ottesen har sendt søknad om å forskyve sin forskningstermin inn i våren 2019 
på grunn av økt undervisningsomfang som følge av to langtidssykemeldinger på 
fagområdet. Søknaden innvilges. 
 
Marianne Ødegaard og Glenn Ole Hellekjær har varslet at de vil søke 
forskningstermin i 2020.    

 
 
 
Sak 46/2017  Eventuelt 
   Neste møte (28.11.2017) flyttes til kl.09.00. 
 
 
 
 
Rita Hvistendahl       Astrid Waaler Kaas 
instituttleder        kontorsjef 


