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Orienteringssaker 

Sak 24/2019  

a) Personalsaker i prosess 
 

Førsteamanuensis i utdanningsledelse    Dagens møte (kunngjøring) 

Universitetslektor i fagdidaktikk i religion og etikk (midlertidig) Dagens møte (tilsetting) 

Førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk   i komiteen  

2 førsteamanuenser i pedagogikk    i komiteen 

Professor i pedagogikk     i komiteen 

Forsker TIMSS      i komiteen 

Forsker kartleggingsprøver i matematikk   i komiteen 

Stipendiat TESO       i komiteen 

Postdoktor LISSI      Søknadsfrist 15.9 

Postdoktor TESO      Søknadsfrist 15.9 

 

 
b) Oppstart PPUH og Lektor 

a. Lektorprogrammet 370 har takket ja. Avventer hvor mange som starter. 
b. PPU heltid – 187 har takket ja 

c) Resultat på forkurs i matematikk – 43,8% besto forkurset vårt. Solid økning fra i fjor.   
d) 20 ekstra studieplasser til videreutdanningsmodul "Ledelse av lærings- og læreplanarbeid" 
e) Innvilget oppdrag fra Utdanningsetaten i Oslo om forskningsprosjekt på tospråklig fag 

undervisning (norsk-engelsk)  
f) Acta Didactica indekseres i SCOPUS 
g) Evaluering av Fagfornyelsen innvilget – Totalt budsjett på27 mill. Ledes av profesor Berit  

Karseth. ILS er tungt inne i 2 av arbeidspakkene (Styring og ledelse og  Klasseromsforskning). 
Prosjektet avsluttes i 2026. 
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Beslutningssaker 
 
Sak 25/2019 Kunngjøring av fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i 

utdanningsledelse.  
 

Utlysningen er i henhold til den vedtatte intensjonsplanen for vitenskapelige 
stillinger ved ILS. Dersom ILS ikke får tilslag på Rektorutdanningen fra 2020 vil 
behovet for denne stillingen falle bort. 
 
Vedtak:  
Styret vedtok å lyse ut en fast stilling som førsteamanuensis (SKO1011) i 
utdanningsledelse, og godkjente det fremlagte forslaget til utlysningstekst. 

 
 
Sak 26/2019 Tilsetting i midlertidig stilling som universitetslektor (SKO 1009) i 

fagdidaktikk i religion og etikk 
 

Unntatt offentlighet Offl. § 25 
 

 
 
Sak 27/2019 Tilsetting i en midlertidig stilling, 20%, som førsteamanuensis   
 

Unntatt offentlighet Offl. § 25 
 
 
 

 
Sak 28/2019 Styrking av SEAS med rekrutteringstillinger 
   

Styret var positive til at instituttet støtter opp om instituttets EU-prosjekt. 
 
Vedtak:  
Instituttstyret støtter øremerking av en postdoktorstilling og tildeling av en 
stipendiatstilling til EU-prosjektet SEAS ved professor Erik Knain. 
 
 

Sak 29/2019 Støtte søknad til NordForsk om nordisk infrastruktur-hub 
 

Søknadsfrist 22.oktober. Naturlig å knytte søknaden til QUINT.  ILS kan søke om 
3 mill i et konsortium. Det er krav til egenandel på 6 mill. Vår egenandel vil 
være knyttet til ansattressurser, videodata og labutstyr.  
 
Styret stilte seg positive til en slik søknad og mente den ville kunne styrke det 
nordiske nettverket.  
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Vedtak:  
Instituttstyret støtter en søknad fra ILS/QUINT om Nordic Research Infrastructure 
Hub.   

 
Sak 30/2019 Eventuelt 
 
   Styremøtet 17.9 avlyses. 
 
 
 
 
Rita Hvistendahl       Astrid Waaler Kaas 
instituttleder        kontorsjef 


