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Orienteringssaker 

Sak 1/2019  

a. Personalsaker i prosess 
a. Marte Blikstad-Balas kompetanseopprykk til professor 

Tilsatte: 
b. Førsteamanuensis Jeff Hall (1.1.19) 
c. Førstemanuensis Judit Novak (1.4.19) 
d. Fast universitetslektor: Silje Førland Erdal (1.1.19) 
e. Stipendiat profesjonsrettet utdanning Viviana Daza (6.1.19) 
f. Postdoktor Katrine Nesje : prosjektet Verktøy og veiledning (1.9.19) 
g. Seniorkonsulent Nicolai Mowinkel-Trysnes studieadministrasjon (VEIL) 
h. Ikke tilsatt i forskerstilling i TIMSS (eneste aktuelle kandidat takket nei) 

Under arbeid:  
i. Professor/førsteamanuensis i Utdanningsledelse i komiteen 
j. Førsteamanuensis religion- og etikkdidaktikk – søknadsfrist 15.2 
k. Midl Universitetslektor i  samfunnsfagdidaktikk – søknadsfrist  31.1 
l. 2 postdoktor QUINT – søknadsfrist 31.1 
m. Stipendiat i utdanningsledelse – søknadsfrist 22.2 

 
n. Scholars at Risk – støtter oppunder akademikere som er utsatt i hjemlandet sitt. 

Forsker, PhD, Felek Baran starter 18.2. hos oss. 
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b. ILS v/ Guri Nortvedt er tildelt  et oppdragsprosjekt prosjekt knyttet til utvikling av 
matteprøver i grunnskolen –trinn 1-3.  14 mill over 4 år  

c. STIL(studentintensive arbeidsformer i lærerutdanning) prosjektet presentert for KD. ProTed 
har veiledet og fulgt opp. KD var godt fornøyd. Avslutningskonferanse i løpet av året. 

d. Stort temanummer av ADNO med artikler om nasjonale prøver og eksamen i norsk og svensk 
grunnopplæring   

e. ILS v/ Nils Buchholtz er tildelt midler fra DIKU (kr 300`) til et pilotprosjekt: «Matte i byen» 
hvor han samarbeider med en liten by i Brasil 

f. Oppstart av studiene.  Utdanningsledelse (30-40 studenter i gruppene) PPU Deltid: 200 
studenter, som er flere enn noen gang. Veilemnene startet med gode studenttall. 220 begynt på 
Profemnene i Lektorprogrammet. Jevn økning de siste årene. Økende studenttall i profemnene 
forteller oss at studentgjennomføringen i programmet øker. 

g. Endring i rollen som undervisningsnestleder. Jonas Bakken ble takket av instituttleder for sin 
jobb som undervisningsnestleder de siste 2-3 årene. Arbeidet med revisjon av masteremnene 
ble spesielt trukket fram.  Gerard Doetjes overtar som undervisningsnestleder. 

h. Rita Hvistendahl deltar i UiOs tenketank i forbindelse med utarbeidelse av strategi 2030 - om 
koblingen mellom forskning og utdanning ledet av dekan Aud Tønnesen, TF. Arbeidet skal 
være ferdig i mars. 

i. Ketil Mathiassen innvilges forskings- og utdanningstermin våren 2020 på grunnlag av revidert 
søknad 
 

 
 
Beslutningssaker 
 
Sak 2/2019 Kunngjøring av fast stilling som professor (SKO 1013)/førsteamanuensis 

(SKO 1011) i pedagogikk i lærerutdanningene 
 

E-phorte: 2019/1988 
 
Utlysningen er i henhold til den vedtatte intensjonsplanen for vitenskapelige 
stillinger ved ILS, hvor to pedagogikkstillinger har førsteprioritet.  
 
Styret diskuterte om kunngjøringsteksten var noe for smal. Det ble presisert at 
det er de områdene som står omtalt, som omfattes av undervisningen i 
pedagogikk i lærerutdanningene i dag etter omfattende revisjoner de senere 
årene. Klasseromsnære temaer er kjernen i både PPU og PROF, og det er viktig 
at aktuelle søkere forstår hvilken undervisning de skal gå inn i. 
 
Eli Ottesen hadde følgende forslag til tillegg i teksten (markert med kursiv) :  
The successful candidate will be expected to contribute to teaching pedagogy 
with emphasis on the field of teaching and learning for grades 8-13, including 
classroom management, assessment, differentiated instruction and 
understanding teaching and learning in a historical and political context.   
 
Forslaget ble ikke støttet av de andre styremedlemmene.  
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Vedtak:  
Styret vedtok å lyse ut en fast stilling som professor(SKO 1013)/førsteamanuensis 
(SKO1011) i pedagogikk i lærerutdanningene, og godjente det fremlagte forslag 
til kunngjøringstekst. 
 

 
 
Sak 3/2019 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i pedagogikk i 

lærerutdanningene 
   

 
E-phorte: 2019/1994 
 
Utlysningen er i henhold til den vedtatte intensjonsplanen for vitenskapelige 
stillinger ved ILS.  
 
Vedtak:  
Styret vedtok å lyse ut en fast stilling som førsteamanuensis (SKO1011) i 
pedagogikk i lærerutdanningene, og godkjente det fremlagte forslag til 
kunngjøringstekst. 
 
 

Sak 4/2019 Kunngjøring av to faste stillinger som universitetslektor (SKO 1009) i 
lærerutdanningene  

 
E-phorte: 2019/1996 
 
Utlysningen er i henhold til den vedtatte intensjonsplanen for vitenskapelige 
stillinger ved ILS. Disse to stillingene er ikke fagspesifikke.  
 
Styret var positiv til disse stillingene, men ønsket å løfte «Undervisning i 
lærerutdanningen for trinn 8-13» opp som et tydelig kvalifikasjonskrav. Dette 
med bakgrunn i et ønske om lettere å kunne skille mellom aktuelle kandidater.    
 
Vedtak:  
Styret vedtok å lyse ut to faste stillinger som universitetslektor (SKO 1009) i 
lærerutdanningene, og godkjente den fremlagte kunngjøringsteksten med den 
endring som kom fram i møtet.  

 
 
Sak 5/2019 Modeller for tildeling av annuum og insentivmidler ved ILS 
 

Instituttleder innledet om bakgrunn for saken; om forandring i tildeling til 
forskergruppene og om den totale størrelse på tilskuddene. Forskergruppene 
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tildeles 350-500` hver pr år, insentivmidler utgjør ca 800` og FoU- og 
reisemidler ca. 1,2 mill. (totalt 2 mill i året i insentiv- og FoU- og reisemidler).  
 
Erik Knain presenterte fordeler og ulemper ved modellene. Modellene har vært 
diskutert i forskergruppelederforum hvor det var delte meninger om hvilken 
modell som var best. En modell hvor en deler ut økningen i FoU- og reisemidler 
til forskergruppene og lar resten gå til den enkelte, har vært diskutert av 
ledelsen, men er forkastet da den vil kreve betydelige administrative ressurser 
og heller ikke sikrer en vitenskapelig reise årlig for de vitenskapelig tilsatte.  
 
Det ble avklart at midler til stipendiater og postdoktorer utdeles individuelt på 
samme måte som tidligere.  Styret ønsket en evaluering av bruken av midlene.  
 
Vedtak 

    
Styret vedtok å tildele forsknings- og reisemidler i henhold til modell 1 i 2019, som 
er en videreføring av dagens modell med individuell tildeling av FOU- og 
reisemidler. Det gjennomføres en evaluering av modellen for 2019 sett opp mot 
tidligere bruk av midlene.  

 
 
 
Sak 6/2018  Eventuelt 
 
   Ingen saker under eventuelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rita Hvistendahl       Astrid Waaler Kaas 
instituttleder        kontorsjef 


