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Sakslisten ble godkjent 
 

 

Orienteringssaker 

Sak 13/2019  

a. Personalsaker i prosess 
a. I dette styremøtet: 

i. Førsteamanuensis i RLE-didaktikk  

ii. To universitetslektorer i lærerutdanningen  

 

b. I komiteen: 

i. Professor/førsteamanuensis i pedagogikk 

ii. Førsteamanuensis i pedagogikk 

iii. Stipendiat i lesing, EKVA  

iv. Stipendiat LEA 

v. To stipendiater, QUINT 

vi. Postdoktor QUINT  

vii.   

c. Tilbod sendt:  

i. Stipendiat, ProTed  

ii. Kommunikasjonsrådgiver QUINT 

iii. Seniorkonsulent EKVA, lesegruppa 

 

d. Til utlysning 
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i. Overingeniør/avdelingsingeniør TLVLab  - frist utsatt 

ii. To førsteamanuenser i samfunnsfagdidaktikk  - frist 10.6 

iii. Stipendiat TESO – frist 20.6 

iv. Postdoktor TESO – frist 1.8 

v. Seniorkonsulent, kartleggingsprøve ri regning – frist 13.6 

b. Søkertall Lektorprogrammet – generell nedgang over hele landet og også hos oss. 2,2 søkere 
pr.plass (som første valg).  Ser ut til å bli et godt opptak. Vi fyller plassene våre.  

c. Søkertall og opptak PPUH – masterkravet har slått inn.  688 søkere (466 kvalifisert til 200 
plasser).  På flere områder kommer det inn studenter med ett fag (totalt ca.60) En del som 
søker om betinget opptak (tar sin master nå) 

d. Søkertall VEIL – 79 og 70 søkere.  
e. Søkertall Ledelse- av lærings- og læreplanarbeid 120 søkere. (30 plasser)  
f. Utlysning av Rektorutdanning 2020-2025 er annonsert. Endringer som vi må hensynta: Styrke 

arbeidet mellom samlinger, ta opp nye utfordringer som vi ser i feltet (ikke presisert), legge 
bedre til rette for erfaringsdeling, bedre samarbeid med skoleeier.  

g. Oslo-prøven i lesing forlenget som oppdrag for Utdanningsetaten i Oslo for ett år 
h. Faglig-pedagogisk dag 2019.  Tverrfaglighet knyttet til fagfornyelsen tema.  Forskere tilknyttet 

COSER er kontaktet.  ILS kan ha inntil 6 bidrag. 
i. Ledelsevurdering 1.tertial 2019 – ABE kutt + etterslep på eiendommer vil gi flate kutt fra 2019 

og i årene framover.  Regnskapet er som budsjettert med noen unntak knyttet til 
periodiseringer.  

 
 
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 
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Sak 17/2019 Kunngjøring av midlertidig stilling som universitetslektor (SKO 1009) i 
fagdidaktikk i religion og etikk 

 
Utlysningen er i henhold til den vedtatte intensjonsplanen for vitenskapelige 
stillinger ved ILS.  

 
 
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 midlertidig stilling som forsker (SKO 1108) tilknyttet 

kartleggingsprøver i regning 2019-2022 
  
 

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 
 
Instituttleder, nestleder og kontorsjef orienterte om status på de enkelte 
områdene i årsplanen.  
 

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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Vedtak: 
Styret tok informasjonen om status årsplan 2018-2019 til orientering 

 
 
Sak 22/2019 Kunngjøring av fast stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet TIMSS 
 

Dette er en reutlysning av stilling hvor den eneste kvalifiserte kandidaten 
takket nei til stillingen i forrige runde.  
 
Vedtak:  
Styret vedtok å lyse ut en fast stilling som forsker (SKO1109) tilknyttet TIMSS og 
godkjente det fremlagte forslaget til utlysningstekst. Stillingen finansieres av 
TIMSS. 
 

 
Sak 23/2019  Møte plan høst 2019 
 
   Styret vedtok følgende møteplan for høsten: 
    
   Tirsdag 27.august kl.9.00-10.30  
   Tirsdag 17. september kl.9.00-10.30 
   Tirsdag 29. oktober kl.9.00-10.30 
   Tirsdag 26. november kl.9.00-10.30 
 
 
Instituttleder takket av nesteleder og forskningsleder Erik Knain, og berømmet hans arbeid på 
instituttet og i instituttstyret.  
 
 
 
 
 
Rita Hvistendahl       Astrid Waaler Kaas 
instituttleder        kontorsjef 


