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Orienteringssaker 

Sak 53/2017  

a. Samtale med forskningsledere 
I forbindelse med prosessen med fornyelse av forskningsgruppene har instituttleder og 
nestleder gjennomført samtaler med alle forskergruppelederne. Ønsker en sterkere utvikling 
av forskning på lærerutdanning. Ledelsen avventer kriterier for søknad om forskergruppe-
status fra fakultetet. Det vil være søknadsfrist for forskergrupper i mai 2018. 

b. Utdeval 
Foreløpig rapport kommer 5.januar med kommentarfrist 12.januar. Forskningsgruppelederne 
er informert. Endelig rapport offentliggjøres 7.mars av NFR. Det kan være nyttig for oss å få et 
innblikk utenfra 

c. Styremøte ProTed 
Det første styremøte med Sten Ludvigsen som styreleder. (Skype møte med Tromsø.)  

d. Seminar Universitetsskolene 
Vellykket seminar med gode tilbakemeldinger fra universitetsskolene gjennomført. 
Universitetsskolene er meget godt fornøyde med de studentene som kommer fra ILS. 

e. Studentevalueringer PPU/LeP 
Interne evalueringer. Alle evalueringer fra 2012 til i dag er gjennomgått og vi har sett på 
utviklingen over tid. Tilfredshet og resultater har steget jevnt over perioden. 
Gjennomstrømningen på LeP er bedre.  De interne evalueringene er forberedelse til 
programevalueringer som kommer i LeP og PPU.  

f. Nye styremedlemmer (midlertidig vitenskapelig tilsatte, og studenter)  
Instituttleder takket Ole Andreas Kvamme for innsatsen dette året. Vanja Røkkum Jahnsen nytt 
medlem for midlertidig vitenskapelig tilsatte, Inga Staal Jenset varamedlem.  
Ivar Bjørland og Ruben Bredal nye studentrepresentanter, Sven Tore Relling vararepresentant. 

g. Personalsaker i prosess 
Førsteamanuensis norskdidaktikk   Tilbud til Henriette Hoggan Siljan 
Førsteamanuensis engelsdidaktikk   Pia Sundqvist har sagt ja kommer 1.8 
Professor/førsteamanuensis metode   Behandles i dette styremøte 
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Førsteamanuensis pedagogikk   I komiteen 
Stipendiat naturfagdidaktikk   Heidi Kristensen begynner 1.januar 
Forsker TIMSS     Søknadsfrist 30.januar 
Forsker PISA-Lesegruppa     Behandles i dette styremøtet 

 
 
Beslutningssaker 
 
Sak 54/2017 Tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis i kvantitativ metode 

og analyse i Utdanningsvitenskap.  
(ref.nr.2017/4289) 
Unntatt offentlighet Offl. § 25 
 
 

Sak 55/2017 Forskningsstrategi 
 

Nestleder Erik Knain informerte. Dokumentet har blitt til over tid og i 
samarbeid med forskergruppene, og peker på hvor vi vil med forskningen ved 
ILS i et 5 års perspektiv. Dokumentet er sett i samarbeid med årsplanen, og er 
strukturert etter UVs prioriteringer i dag.  
 
Styret diskuterte funksjonen til dokumentet, og om det er knyttet virkemidler 
til strategien. Forskningsleder bekreftet at strategien kan begrunne søknader 
om ressurser (stipendiatstillinger). Strategien vil også være et verktøy for 
forskergruppene selv siden utførelse i stor grad ligger på forskergruppene selv. 
Strategien skaper større forståelse og innsikt i virksomheten hos ledelsen, og vil 
ligge til grunn for stillingsplanen som skal utarbeides til våren.  Strategien har 
også bidratt til selvinnsikt i forskningsgruppene.  
Den doble ambisjonen knyttet til høy vitenskapelig kvalitet og høy 
brukerrelevans ble trukket fram. Det er skrevet inn ambisjoner knyttet til 
tverrfakultært samarbeid på UiO og samarbeid på tvers av forskergrupper. 
Strategien legges ut på våre interne sider.  
 
Vedtak:  
Styret tok den framlagte forskningsstrategien til etterretning. Strategien 
ferdigstilles og legges ut på våre interne hjemmesider.   

 
 
 
 
 
Sak 56/2017  Årsplan 2018-2019 
    

Det var kommet inn flere innspill og forslag til endringer fra ansatte ved 
instituttet, som var innarbeidet i det utsendte forslaget. Styret gjennomgikk det 
utsendte utkastet til årsplan.  
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Vedtak:  
Styret godkjente det framlagte forslag til årsplan med de endringer som framkom 
i møtet.  Årsplanen ferdigstilles og legges ut på våre interne hjemmesider. 

 
 
Sak 57/2017 Kunngjøring av fast stilling som forsker (SKO 1109) ved EKVA /PISA – 

Nasjonale leseprøver 
    

Instituttleder informerte om faglig profil og strategiske vurderinger som ligger 
til grunn for kunngjøringen.  

 
Vedtak: 
Styret vedtok å lyse ut en fast stilling som forsker (SKO 1109) og godkjente det 
fremlagte forslaget til kunngjøringstekst med den endring som framkom i 
styremøtet. 

 
 
Sak 58/2017  Møteplan våren 2018 
 
   Følgende møteplan ble vedtatt:  
   Tirsdag 30.januar 
   Tirsdag 10.april 
   Tirsdag 5. juni 
 
 
 
Sak 59/2017  Eventuelt 
 
   Vara for Jonas Bakken trer inn våren 2018 
 
 
 
 
 
Rita Hvistendahl       Astrid Waaler Kaas 
instituttleder        kontorsjef 


