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Sakslisten ble godkjent 
 

 

Orienteringssaker 

Sak 42/2018  

a. Personalsaker i prosess –  
Til behandling:  

Førsteamanuensis utdanningsledelse   Dagens møte (innstilling) 

Forsker TIMSS      Dagens møte (innstilling)  

Universitetslektor i samfunnsfagdidaktikk   Dagens møte (tilsetting) 

Universitetslektor i samfunnsfagdidaktikk (midlertidig) Dagens møte (tilsetting) 

Førsteamanuensis i religion- og etikkdidaktikk  Dagens møte (kunngjøring)  

Postdoktor veiledning     TU 13.12.18 

Postdoktor ProTed      (omgjøres til en stipendiatstilling) 

 

Førsteamanuensis utdanningsledelse og rektorutdanningen i komiteen 

Forsker PISA      i komiteen 

Administrative stillinger: 

Ingeniør  TLVLab     3 kandidater til intervju 

Førstekonsulent ekspedisjonen    8 kandidater til intervju 

Seniorkonsulent VEIL     5 kandidater til intervju 

Seniorkonsulent WEB/Forskning (vikariat)    3 kandidater til intervju 

 

Guri Skedsmo har sagt opp i 75 % av stillingen sin.  

 

 

b. Søknadstall UTLED (65) nedgang fra i fjor og VEIL(107 unike søkere)  
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c. Faglig pedagogisk dag gjennomført med 6 bidrag herfra, alle foredragene godt besøkt. Samlet 
rundt fagfornyelse i skolen. Kritikk på måten vi har gjort det på (Uniforum)  

d. EU søknad med 6 nettverk i Europa sendt. Bygge bro mellom skole og nærmiljø.  Mange 
involverte fra ILS, Erik Knain prosjektleder. 16 søknader  med i andre runde. 4 blir innvilget 

e. NordForsk- søknad fra Joke Dewilde 
f. Andreas Lund  
g. Suppleringsvalg til fakultetsstyret (Ivar Bjørland gjenvalgt) Vanja Røkkum Jahnsen 

varamedlem.  
h. Suppleringsvalg til instituttstyret – 2 forslag på kandidater. Valgperiode: 30.11.-7.12.18  

 
 
 
Beslutningssaker 
 
Sak 43/2018 Intensjonsplan 
  

Endringer og innspill fra forrige styremøte:  
Synliggjøre ressurser til etterutdanning, metodeemner, vekst veiledning og 
mentoring. Korrigere behov for midlertidige på noen fagområder 
Endringer oppdateres i hht at noen har sluttet og fått nye oppgaver. 
 
Instituttleder gjennomgikk punkt 4 Stillingsbehov i dokumentet.  
Behovet baserer seg på en grundig ressursanalyse gjennomført av 
utdanningsleder. Det er tatt utgangspunkt i dagens studenttall, men det er tatt 
høyde for vekst i Lektorprogrammet.  
Ett årsverk tilsvarer 50 % av en førsteamanuensisstilling.  
Synligjør omfanget av Integrerte aktiviteter.  
 
Innspill: Undersøke antall studenter i hver seminargruppe i pedagogikk- 
om det kommer flere studenter må vi ha flere grupper.  
Under erstatning av stillinger 2019-23 s 17 legges det inn Én stilling til 
Rektorutdanningen avhengig av forlengelse 

 
 

Vedtak: 
Styret godkjente intensjonsplan for vitenskapelige stillinger 2019-2023 med de 
endringer som fremkom i møtet. 

 
 
Sak 44/2018 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i utdanningsledelse 

Unntatt offentlighet Offl. § 25  
 
 
Sak 45/2018 Tilsetting i stilling som universitetslektor (SKO 1009) i 

samfunnsdidaktikk  
Unntatt offentlighet Offl. § 25 



 3 

 

     
Sak 46/2018  Tilsetting i stilling som forsker i (SKO 1109) tilknyttet TIMSS 

Unntatt offentlighet Offl. § 25 
 
    
 
Sak 47/2018  Kunngjøring av fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i religion-  

og etikkdidaktikk 
 
   Instituttleder informerte.  
 
   Vedtak:  

Styret vedtok å lyse ut en fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i religion- 
og etikkdidaktikk og godkjente det fremlagte forslaget til kunngjøringstekst. 
Stillingen finansieres av instituttet 

 
 
Sak 48/2018  Kunngjøring av midlertidig stilling som universitetslektor (SKO1009) i  

samfunnsdidaktikk 
 
   Vedtak:  

Styret vedtok å lyse ut en midlertidig stilling som universitetslektor(SKO 1009) i 
samfunnsfagdidaktikk og godkjente det fremlagte forslaget til kunngjøringstekst. 
Stillingen finansieres av instituttet 

 
 
Sak 49/2018  Tildeling av stipendiatstillinger 
 
   Innen fristen var det kommet inn 11 gode søknader. Nestleder Erik Knain  

informerte om prosess og vurderingene som er gjort.  
 
Vedtak:  
Styret beslutter at følgende veiledere og medveiledere tildeles én stipendiatstilling 
hver: 
· Trude Nilsen og Ronny Scherer 
· Inga Staal Jenset og Kirsti Klette 
· Julius Björnsson og Tove S. Frønes 
· Kristin Helstad og Ruth Jensen 

 
 
Sak 50/2018  Tildeling av forsknings- og utdanningstermin 
 
   Nestleder Erik Knain informerte om prosessen og de vurderinger som er gjort.  
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Vedtak: 
Ut fra gjeldende retningslinjer for tildeling av forsknings- og utdanningstermin 
innvilger styret forskningstermin for Greta Björk Gudmundsdottir våren 2020 
under forutsetning av at instituttet finner en egnet vikar som kan overta hennes 
undervisning. Det forutsettes at hennes veiledning av PHD-stipendiat videreføres 
under terminen. 
 
Ut fra gjeldende retningslinjer for tildeling av forsknings- og utdanningstermin 
innvilger styret forskningstermin for Elin Sæther våren 2020 under forutsetning av 
at det er ansatt minst en ny førsteamanuensis som kan overta ansvaret for 
koordineringen av undervisning, veiledning og sensur på masterspesialiseringen i 
samfunnsfagdidaktikk i Lektorprogrammet, og at Sæthers undervisning og 
veiledning kan dekkes. 
 
Ut fra gjeldende retningslinjer for tildeling av forsknings- og utdanningstermin 
innvilger styret forskningstermin for Torunn Aanesland Strømme høsten 2019 og 
januar og februar 2020 under forutsetning av at undervisningen hennes kan dekkes. 
Det forutsettes at hun fortsetter veiledningen av en PhD-student. 
 
Søknaden til Ketil Mathiassen innvilges ikke i den formen den har i dag. 
Instituttstyret ber Mathiassen innen en måned komme tilbake med en ny søknad for 
ett semesters forsknings- og utdanningstermin.  
 
Følgende har varslet at de kommer til å søke forsknings- og utdanningstermin: 
Jonas Bakken, høst 2020 og vår 2021 
Joke Dewilde, vår 2021  
Anniken Furberg, høst 2020 
Ulrikke Rindal, høst 2020 eller vår/høst 2021 
Jon Magne Vestøl, vår - høst 2021 
Marianne Ødegaard, høst 2020 og vår 2021    

    
 
Sak 51/2018  Budsjett 2019 og langtidsbudsjett 
 
   Økonomikonsulent Terje Gulseth gjennomgikk budsjettallene.  
 
   Vedtak:  
   Styret godkjente det fremlagte budsjett for 2019. Styret tok informasjonen om  

langtidsbudsjettet til etterretning.  
 
 
Sak 52/2018  Regler for tildeling av midler til FoU-tiltak og faglige reiser ved ILS 
 
   Nestleder Erik Knain informerte om prosess og de vurderinger som er gjort.  
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Innspill fra styret: De vitenskapelige ansattes representanter anbefalte at 
tildelingen skulle gå via forskergruppene. Dette for å gi forskergruppene 
mulighet for strategisk styring. De anbefalte at UV ser på en harmonisering 
mellom instituttene.  
 
 
Vedtak: 
Styret godkjente den foreslåtte økningen til FOU-midler. Ledelsen utreder hvordan 
midlene skal vurderes til neste styremøte i januar 2019.  

 
Sak 53/2018  Møtedatoer våren 2019 
 
   Vedtak:  
   Følgende møtedatoer ble vedtatt for våren 2019:  

   29.januar 
   26.februar 
   26.mars 
   30. april 
   28.mai 

 
 
Sak 54/2018  Eventuelt 
    
   UDIR har lyst ut 2 moduler for skolelederutdanninger 15.studiepoengsemner.  

Svært kort frist (3 uker). ILS sender inn 2 anbud. Viktig tilskudd til 
utdanningsledelse på ILS. Eli Ottesen og Ruth Jensen ansvarlig. 
 

 
 
 
 
 
Rita Hvistendahl       Astrid Waaler Kaas 
instituttleder        kontorsjef 


