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Sakslisten ble godkjent 
Ingen saker til eventuelt. 
 

Orienteringssaker 

Sak 11/2018  

a. Personalsaker i prosess  
Til behandling:  

Førsteamanuensis pedagogikk (2)   Dagens møte (innstilling) 

Forsker EKVA/PISA     Dagens møte (kunngjøring) 

Forsker EKVA/ Nasjonale leseprøver   3 søkere, Innstilling levert  

Forsker EKVA/TIMSS    5 søkere. I komiteen 

Forsker LISSI     Utlyst søknadsfrist 22.5 

Stipendiat utdanningsledelse    Utlyst, søknadsfrist 30.4 

Stipendiat profesjonsrettet praksis   TU mai 

Seniorkonsulent utdanningsledelse   Tilbud sendt 

Vikar (2) studieadministrasjonen   Vil bli utlyst 

Tilsettinger:  

Professor metode     Ronny Scherer begynner 1.mai  

 
b. FINNUT søknader innvilget – 2 søknader innvilget - Unge forskertalenter (Eli Lejonberg) 

«Developing new tools for mentoring in teacher education: preference screening, learner 
assessment and structured video-use og på forskerprogrammet (Trude Nilsen) «Getting to the 
heart of education: Teachers' Effects on Student Outcomes, - a longitudinal and observational 
study»  

c. Studiekvalitetsmidler fra UV innvilget 
Torunn Aanesland Strømme – App til veiledning i praksis.  
Eva Thue Vold, Debora Carrai og Gerard Doetjes– fremmedspråk  

d. Forkurs 2018 for forbedring av matematikk karakterer for studenter som søker opptak til PPU 
er sendt ut på anbud – 2 interessenter 
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e. Diverse verv: 
Nestleder i Universitets og høyskolerådet, lærerutdanning: Kirsti Engelien.  
Ressursgruppe UiO «Skikkanettverket»: Rita Hvistendahl.  
Ressursgruppe UiO trakassering: Astrid Waaler Kaas  
Styringsgruppe for ressursplanleggingsverktøy: Rita Hvistendahl 
Arbeidsgruppe for merittering for undervisning Rita Hvistendahl.  

f. Kandidatmåltall  
Departementet har satt et tall for hvor mange vi skal uteksaminere hvert år. For 
Lektorprogrammet er tallet 109, og for PPU er tallet 270. Vi nådde 100 uteksaminerte fra 
Lektorprogrammet og 341 uteksaminerte fra PPU i 2017. ILS kvalifiserer årlig 44o lærere.  

g. Søkertall 
LEP: 684 søkere som hadde Lektorprogrammet som førsteprioritet til 286 studieplasser. (2,4 
pr plass). Kultur- og samfunnsfag størst. 
PPU: tar opp ca. 200 studenter. 9 søkere pr plass. 1827 søkere. Nesten 800 søkere som har 
samfunnsfag. 286 søkere med fremmedspråk. Med så mange studenter er det en utfordring 
med gjennomføring av praksis.  
Rektorutdanningen hadde 54 søkere, en økning fra i fjor med 14. Det vil bli 2 grupper fra 
høsten. 

h. Stillingsplan administrasjonen  
Det er behov for å se på helheten i administrasjonen. Med flere studenter er det behov for å 
styrke administrasjonen. 

i. Publiseringstall 
Totalt 127 poeng i 2017 mot 137 i 2016. Dette er et meget bra resultat tatt i betraktning at vi i 
2016 leverte PISA, TIMSS og TIMSS Advanced- rapporter.  Pr fagårsverk: 1,42 mot 1,48 i 2016. 
Flere artikler i vitenskapelige tidsskrifter enn i bøker. Nivå 2 publiseringen har økt betydelig 
fra 2016.   

 
 
Beslutningssaker 
 
Sak 12/2018 QUINT – Nordic Center of Excellence  
 

Presentasjon av QUINT v/professor Kirsti Klette 
Presentasjonen vedlagt.   
Styret tok informasjonen til orientering og ga uttrykk for at de opplevde 
forskningen som meget interessant og relevant. 
 
Styret ser at senteret vil kunne styrke forskningen ved ILS, og ser muligheten 
for at det kan komme flere søknader i kjølvannet av senteret.  
Synergier mot Rektorutdanningen ble trukket fram. Senteret vil gå opp en 
metodisk vei knyttet til forsknings- og undervisningsmetoder, som vil 
videreformidles.  
 
Senteret er gitt et muntlig tilsagn om en postdoktor fra UV.  
Instituttleder foreslo i tillegg å styrke senteret med 2 rekrutteringsstillinger 
(fortrinnsvis postdoc) + ½ administrativ stilling.  
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Styret stilte spørsmål om hva som vil bli prioritert ned som følge av allokering 
av stillinger til senteret.  Det vil i liten grad være behov for å prioritere ned 
andre deler av forskningsaktiviteten ved ILS. Forskningsleder Knain bekreftet 
at QUINT ligger innenfor ILS sin forskningsstrategi. Utvikling av strategiske 
metoder og tverrfaglighet er en del av strategien, noe dette senteret støtter.  
Styret diskuterte dilemmaet mellom å prioritere det som er sterkt opp mot 
nyetableringer (eksemplifisert ved reorganisering av TEPEC).   
Det var bred enighet om at QUINT må og kan brukes bredt på instituttet, og at 
senteret er viktig også for undervisningen og ikke minst lærerutdanningen ved 
ILS.  

 
Vedtak:  
Styret tok informasjonen om senteret til etterretning, og gir instituttleder 
fullmakt til å oppbemanne senteret i henhold til de planer som ble presentert i 
møtet.  

 
 
Sak 13/2018 Tilsetting i 2 stillinger som førsteamanuensis (SKO 1109) i pedagogikk  

(ref.nr.2017/6299) 
 Unntatt offentlighet Offl. § 25 
 
Sak 14/2018 Utvidelse av stilling som universitetslektor i fagdidaktikk innen mediefag 

(ref.nr.2017/6299) 
    Unntatt offentlighet Offl. § 25 
 
 
Sak 15/2018 Kunngjøring av fast stilling som forsker (SKO 1109) ved EKVA /PISA  
 

Instituttleder redegjorde for faglig profil og styret gjennomgikk 
utlysningsteksten.  

 
 

Vedtak: 
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. 
Stillingen finansieres av prosjektet (PISA). 
 

 
Sak 16/2018  Eventuelt 
   Ingen saker. 
 
 
 
Rita Hvistendahl       Astrid Waaler Kaas 
instituttleder        kontorsjef 


