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SAKSLISTE 

Godkjenning av sakslisten 
Saker til eventuelt. 
 

 

Orienteringssaker 

Sak 13/2019  

a. Personalsaker i prosess 
b. Søkertall Lektorprogrammet 
c. Søkertall og opptak PPUH 
d. Søkertall VEIL 
e. Oslo-prøven i lesing forlenget som oppdrag for Utdanningsetaten i Oslo for ett år 
f. Faglig-pedagogisk dag 2019 

 
 
Beslutningssaker 
 
Sak 14/2019 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i fagdidaktikk i 

religion og etikk 
 

Unntatt offentlighet Offl. § 25 
 
 
Sak 15/2019 Tilsetting i to stillinger som universitetslektor (SKO 1009) i 

lærerutdanningen 
 

Unntatt offentlighet Offl. § 25 
 

 
Sak 16/2019 Forlengelse i stilling som universitetslektor i historiedidaktikk i 20 

prosent 
   

Unntatt offentlighet Offl. § 25 
 
 

Sak 17/2019 Kunngjøring av midlertidig stilling som universitetslektor (SKO 1009) i 
fagdidaktikk i religion og etikk 
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Vedlagt kunngjøringstekst og faglig begrunnelse.  
 
Forslag til vedtak:  
Styret vedtok å lyse ut en midlertidig stilling som universitetslektor (SKO1009) i 
fagdidaktikk i religion og etikk fra og med 31.10.2019-30.9.2020, og godkjente det 
fremlagte forslaget til utlysningstekst. 
 

 
Sak 18/2019 Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1108) tilknyttet 

kartleggingsprøver i regning 2019-2022 
 
 ILS v/prosjektleder Guri Nortvedt er tildelt et kartleggingsprosjekt i regning for 

barneskolen av UDIR. I prosjektet skal det ansettes en forsker. Stillingen er 
finansiert av prosjektet. Tilsettingens varighet er 2 ½ år, fra 1.8.2019 – 
31.12.2021. 

 
 Vedlagt forslag til kunngjøringstekst.  
 

Forslag til vedtak:  
Styret vedtok å lyse ut en midlertidig stilling som forsker (SKO1108) tilknyttet 
prosjekt i kartleggingsprøver i regning 2019-2022 og godkjente det fremlagte 
forslaget til utlysningstekst.  

 
Sak 19/2019 Engasjement av universitetslektor (SKO 1009) i VIST.   
 

Unntatt offentlighet Offl. § 25 
  
 
Sak 20/2019 Tilsetting av midlertidig stilling som universitetslektor II (SKO 1009) i 

20% i veiledning.   
 

Unntatt offentlighet Offl. § 25 
 
 
Sak 21/2019 Status årsplan 2018-2019 

 
Link til årsplan:  
https://www.uv.uio.no/ils/om/strategi-og-arsplan/arsplaner/vedtatt-arsplan-
2018-2019.pdf 
 
Det vil bli gitt en orientering om status på de enkelte områdene i årsplanen i 
møtet.  
 
Forslag til vedtak: 
Styret tok informasjonen om status årsplan 2018-2019 til orientering 

 

https://www.uv.uio.no/ils/om/strategi-og-arsplan/arsplaner/vedtatt-arsplan-2018-2019.pdf
https://www.uv.uio.no/ils/om/strategi-og-arsplan/arsplaner/vedtatt-arsplan-2018-2019.pdf
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Sak 22/2018  Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
Rita Hvistendahl       Astrid Waaler Kaas 
instituttleder        kontorsjef 


