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Sakslisten ble godkjent 
 

 

Orienteringssaker 

Sak 32/2019  

a) Personalsaker i prosess: 
Førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk – i komiteen 
Førsteamanuensis i pedagogikk – prøveforelesninger og intervju i november 
Professor i pedagogikk – i komiteen 
Forsker TIMSS – innstilling i møtet 
Forsker kartleggingsprøver i matematikk – tilsatt 
Stipendiat TESO – i komiteen 
postdoktor TESO – i komiteen 
Postdoktor LISSI – i komiteen 
Postdoktor MulVU – søknadsfrist 1.11 

b) Anbud rektorutdanningen: ILS har fått tilslag fra Utdanningsdirektoratet på sitt anbud om 
rektorutdanning 2020-25. 

c) Anbud veilederutdanningen: Svar fra Utdanningsdirektoratet på ILS anbud på 
veilederutdanning ventes 15.11. 

d) Opptak PPU deltid: 286 søkere 
e) Opptak til masterprogrammet i utdanningsledelse: 118 søkere - en oppgang fra tidligere år. 
f) Avholdte arrangementer:  

Skolelederdagen Teknologier og ledelse 13.9 
Forskergruppen COSER fikk pris for beste stand på Forskningstorget 2019 
Skolen i møte med miljøkrise, foredrag ved prof. Knain under Forskningsdagene 23.9 
Lanseringsseminar for EU-prosjektet SEAS 3.10 
Lansering av boka Bærekraftdidaktikk og temanummer i Acta Didactica «Utdanning og 
bærekraft» 10.10 



 2 

 

Professorforelesning ved Marte Blikstad-Balas 28.10 
 
Styret berømmer forskergruppen COSER for alle arrangementene om bærekraft i et 
utdanningsperspektiv. 
 

 
 
Beslutningssaker 
 
Sak 33/2019 Tilsetting i stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til TIMSS 
 

Unntatt offentlighet Offl. § 25 
 

 
 
Sak 34/2019  Tildeling av stipendiatstillinger 
    
   Det var totalt 10 søknader.  

Forskningsleder gjennomgikk vurderingen av søkerne.  
 

Vedtak: 

Styret besluttet at følgende veiledere og medveileder tildeles én stipendiatstilling 

hver:  

Kari Beate Remmen 

Lisbeth Brevik og Eva T. Vold 

 
 
Sak 35/2019  Tildeling av forskningstermin 2020 
    
   Instituttleder gjennomgikk vurderingen av søknadene om forskningstermin.   
 

Vedtak: 

Ut fra gjeldende retningslinjer for tildeling av forsknings- og utdanningstermin 

innvilger styret forskningstermin for Jonas Bakken høst 2020 og vår 2021 under 

forutsetning av at hans undervisning og veiledning av masterstudenter kan dekkes. 

Fagmiljøet for norskdidaktikk må selv komme med forslag til kandidater som kan 

overta oppgavene. Forslaget diskuteres med undervisningsledelsen og 

ressursforvalter. Det forutsettes at hans veiledning av PHD-stipendiat, samt verv i 

instituttstyret, videreføres under terminen. Etter terminen skal 

arbeidstidsregnskapet være i balanse. 

Ut fra gjeldende retningslinjer for tildeling av forsknings- og utdanningstermin 

innvilger styret forskningstermin for Marte Blikstad-Balas høst 2020 samt 
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undervisningsfri vår 2021 under forutsetning av at hennes undervisning kan dekkes. 

Fagmiljøet for norskdidaktikk må selv komme med forslag til kandidater som kan 

overta oppgavene. Forslaget diskuteres med undervisningsledelsen og 

ressursforvalter. Det forutsettes at hennes veiledning av PHD-stipendiater og 

hennes verv videreføres under terminen. Etter våren 2021 skal 

arbeidstidsregnskapet være i balanse. 

Ut fra gjeldende retningslinjer for tildeling av forsknings- og utdanningstermin 

innvilger styret forskningstermin for Anniken Furberg høst 2020 og vår 2021 under 

forutsetning av at hennes undervisning kan dekkes. Fagmiljøet for pedagogikk må 

selv komme med forslag til kandidater som kan overta oppgavene. Forslaget 

diskuteres med undervisningsledelsen og ressursforvalter.  I tillegg forutsettes det at 

frikjøp innen Fagfornyelsen-prosjektet inngår som en del av forskningsterminen. 

Etter terminen skal arbeidstidsregnskapet være i balanse. 

Ut fra gjeldende retningslinjer for tildeling av forsknings- og utdanningstermin 

innvilger styret forskningstermin for Marianne Ødegaard vår og høst 2021 under 

forutsetning av at hennes undervisning kan dekkes. Fagmiljøet for 

naturfagdidaktikk må selv komme med forslag til kandidater som kan overta 

oppgavene. Forslaget diskuteres med undervisningsledelsen og ressursforvalter. 

Etter terminen skal arbeidstidsregnskapet være i balanse. 

Ut fra gjeldende retningslinjer for tildeling av forsknings- og utdanningstermin 

innvilger styret forskningstermin for Kristin Beate Vasbø vår 2021 under 

forutsetning av at hennes undervisning kan dekkes. Fagmiljøet for pedagogikk må 

selv komme med forslag til kandidater som kan overta oppgavene. Forslaget 

diskuteres med undervisningsledelsen og ressursforvalter.  I tillegg forutsettes det at 

frikjøp innen Fagfornyelsen-prosjektet inngår som en del av forskningsterminen. 

Etter terminen skal arbeidstidsregnskapet være i balanse. 

Ut fra gjeldende retningslinjer for tildeling av forsknings- og utdanningstermin 

innvilger styret forskningstermin for Jon Magne Vestøl vår og høst 2021 og vår og 

høst 2022 under forutsetning av at hans undervisning kan dekkes. Fagmiljøet for 

religionsdidaktikk må sammen med undervisningsledelsen og ressursforvalter 

komme med forslag til kandidater som kan overta oppgavene. Han tildeles termin 

for to år på grunn av sitt verv som studiedekan. Etter terminen skal 

arbeidstidsregnskapet være i balanse. 

Ut fra gjeldende retningslinjer for tildeling av forsknings- og utdanningstermin 

innvilger styret forskningstermin for Glenn Ole Hellekjær vår og høst 2020 og vår 
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2021 under forutsetning av at instituttet finner noen som kan overta hans plikter. 

Han tildeles termin for tre sammenhengende semestre som et seniorpolitisk tiltak. 

Etter terminen skal arbeidstidsregnskapet være i balanse. 

Ut fra gjeldende retningslinjer for tildeling av forsknings- og utdanningstermin 

innvilger styret forskningstermin for Eva Thue Vold vår og høst 2021 under 

forutsetning av at hennes undervisning kan dekkes. Fagmiljøet for fremmedspråk 

må selv komme med forslag til kandidater som kan overta oppgavene. Forslaget 

diskuteres med undervisningsledelsen og ressursforvalter. Etter terminen skal 

arbeidstidsregnskapet være i balanse. 

 
 
 
Sak 36/2019 Eventuelt 
   Det holdes styremøter 26. november og 17. desember.  
 
 
 
 
 
 
 
Rita Hvistendahl       Astrid Waaler Kaas 
instituttleder        kontorsjef 
 


