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Orienteringssaker 

Sak 47/2017  

a. Hub-node søknad innvilget 4,2 mill over 3 år fra UiO. (Kirsti Klette og Torgeir Christiansen.) 
b. Lissi (Linking Instruction in Science and Student Impact)søknad basert på videostudier 

innvilget. 12 mill over 3 år med opsjon for 3 år til . Oppdragsprosjekt.Organisatorisk plassert 
på EKVA. Faglig tilknyttet SISCO.( Marianne Ødegaard og Marit Kjærnsli) 

c. Søkere til Veilederutdanningen - 50% økning fra i fjor.  
Søkere til fagdidaktiske programspesialiseringer økt fra 53 til 88. Det er stor økning i norsk og 
matte. Alle masteremnene er revidert,  

d. Satsing på desentralisert kompetanseutvikling (DKU) på UV fakultetet. Det er bevilget 200 mill 
nasjonalt for 2018 som forventes å øke til 300 mill. i 2019 fra KD. UiO ønsker å være delaktig i 
arbeidet med DKU, og dekanatet har besluttet å opprette en liten enhet på fakultetet. Øystein 
Gilje trer inn i stilling som faglig leder. Hilde M. M Jacobsen trer inn som administrativ leder.  
ILS er allerede engasjert i denne satsingen gjennom UDE og vårt LISA prosjekt.  

e. Kirsti Engelien er valgt som nestleder i NRLU 
f. ADNO har fått publiseringsstøtte 350 000 fra CERES hvert år over 3 år. En anerkjennelse for 

tidsskriftet vårt.  
g. Personalsaker i prosess 

a. Førsteamanuensis engelskdidaktikk   TU 30.11 

b. Professor/førsteamanuensis metode   intervjuer planlegges 

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

d. Stipendiat naturfagdidaktikk    11søkere. Intervju 

e. Førsteamanuensis norsk fagdidaktikk   TU 14.12 

f. Utlysning fast forskerstilling EKVA/TIMMS  TU 14.12 

 
h. Marit Aas er gitt professoropprykk 
i. Erik Knain er innvalgt som UVs representant i UiOs arbeidsgruppe knyttet til Horizon 2020. 
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Beslutningssaker 
 
Sak 48/2017 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO1011) i fagdidaktikk i 

norsk 
Unntatt offentlighet, jfr. Off.lovens §25 

 
 

Sak 49/2017 Tildeling av stipendiater 
 

Styret diskuterte kriteriesettet som ligger til grunn for tildelingen.  
Med bakgrunn i endringer på UV, hvor det er lagt opp til sterkere tilknytning til 
eksisterende prosjekter, ser styret at det er et behov for en gjennomgang av 
kriteriene våre.  
 
Alle søkerne vil innkalles til samtale med instituttleder/forskningsleder.  
 
Eli Ottesen og Jonas Bakken, som begge var søkere, fratrådte under behandling 
av søknadene.  
 
 
Vedtak:  
Forskergruppen CLEG ved Eli Ottesen tildeles en stipendiatstilling. 
Forskergruppen TEPEC ved Greta B. Gudmundsdottir tildeles en stipendiatstilling 
under forutsetning av at forskningsagendaen avgrenses slik at stillingen får en 
tydelig innretning mot instituttets lærerutdanning.  
 
Styret ber ledelsen utarbeide et nytt kriteriesett som presenteres for styret.  
  

 
 
Sak 50/2017  Årsplan 2018-2019 
    
   Styret ga innspill til det framlagte forslaget til årsplan.  
 

Vedtak:  
Den framlagte årsplanen med de justeringer som framkom i møtet sendes på 
høring til instituttets ansatte. Endelig årsplan godkjennes i instituttstyret i 
desember.  

 
 
Sak 51/2017  Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) ved EKVA /TIMSS 
    

Instituttleder orienterte om nye rutiner knyttet til utlysning av faste 
vitenskapelig stillinger, og informerte om at stillingene skal behandles i dekani 
ledermøte før de går til TU. Det skal legges ved et notat (2 sider) som beskriver 
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stillingens faglige profil samt gir en strategisk og ressursmessig begrunnelse for 
stillingen. Denne stillingen har allerede vært diskutert i dekani ledermøtet.  
 
Styret diskuterte det prinsipielle rundt denne rutinen og dekani ledermøtets 
rolle knyttet til tilsettinger i faste vitenskapelige stillinger.  Styret påpekte at 
med denne nye rutinen vil tilsettingsprosessen kunne ta noe lengre tid. 

 
 

Fedtak: 
Styret vedtok å lyse ut en fast stilling som forsker (SKO 1109) og godkjente det 
fremlagte forslaget til kunngjøringstekst, med de endringer som framkom i møtet.. 

 
 
Sak 52/2017  Eventuelt 
 
   Ekstra styremøte 19.desember kl. 12.30-14.00. Lunsj serveres. 
 
 
 
 
 
Rita Hvistendahl       Astrid Waaler Kaas 
instituttleder        kontorsjef 


