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Sakslisten ble godkjent.  
 

Orienteringssaker 

Sak 29/2020 

a) Ny instituttleder fra 1. januar 2021 blir Dijana Tiplic 
b) Nytt instituttstyre fra 1.januar 2021- Instituttleder informerte om resultatet av valget 

 
Beslutningssaker 
 
Sak 30/2020 Tildeling av forskningstermin 2021 
 

Forskningsleder informerte om søknadene og vurderingen av disse. To kriterier 

som lå til grunn for vurderingene: 

 det ikke er rom for to parallelle terminer i en og samme fagseksjon.   

 meritterte undervisere prioriteres.  
 
Styrerepresentanter stilte spørsmål ved og ba instituttledelsen være tydelige på 
hva som er instituttets mål /ambisjoner med forskningsterminer. Instituttleder 
henviste til hva som tillegges vekt ved vurderingen av en søknad, og vektla 
arbeid med et mulig opprykk og at forskningen som det søkes om skal fremme 
forskningen på instituttet.  
 
Det ble stilt spørsmål om kriteriet om at det ikke er rom for to parallelle 
terminer i en og samme fagseksjon, kan skape skiller mellom store og små 
fagmiljøer, og i hvilken grad det tilligger det enkelte fagmiljø ansvar og i hvilken 
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grad instituttet vil legge til rette for at den enkelte kan få innvilget 
forskningstermin. 
Instituttleder påpekte at det ikke er mulighet for å tilsette vikarer for å dekke 
opp for forskningsterminer i miljøet.  
 
De som ikke får innvilget søknaden sin vil bli tilbudt en samtale med 
instituttleder og forskningsleder.  
 
Vedtak: 

Ut fra gjeldende retningslinjer for tildeling av forsknings- og utdanningstermin 
innvilger styret utdanningstermin for Kristin Beate Vasbø (merittert underviser) vår 
2021. I tillegg flyttes innvilget forskningstermin til vår 2022. Etter terminen skal 
arbeidstidsregnskapet være i balanse. 
 
Ut fra gjeldende retningslinjer for tildeling av forsknings- og utdanningstermin 
innvilger styret utdanningstermin (tilsvarende ett semester) for Lisbeth M Brevik 
(merittert underviser) fordelt over vår og høst 2021. 
 
Ut fra gjeldende retningslinjer for tildeling av forsknings- og utdanningstermin 
innvilger styret forskningstermin for Kari Anne Rødnes høst 2021 og vår 2022 under 
forutsetning av at hennes 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 hennes veiledning av PHD-stipendiat videreføres 
under terminen. Etter terminen skal arbeidstidsregnskapet være i balanse. 
 
Søknaden fra Joke Dewilde er en sterk, støtteverdig søknad. Søknaden kan likevel 

ikke innvilges på dette tidspunktet på grunn av ressurssituasjonen i 

lærerutdanningen.  

Søknaden fra Eline Wiese er en støtteverdig søknad. Søknaden kan likevel ikke 

innvilges på dette tidspunktet på grunn av ressurssituasjonen i pedagogikk i 

lærerutdanningen. 

Søknaden fra Pia Sundqvist er en sterk, støtteverdig søknad. Søknaden kan likevel 

ikke innvilges på dette tidspunktet på grunn av ressurssituasjonen i engelskdidaktikk 

i lærerutdanningen. 

Søknaden fra Ida K.R. Hatlevik er ikke tydelig knyttet opp til forskning ut over 

forskningsdelen i stillingen. Evaluering av mentorordningen PROMO i 

Lektorprogrammet anses som en oppgave som følger funksjonen som leder av 

universitetsskolesamarbeidet og deltakelsen i ProTed.   
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Følgende har varslet at de kommer til å søke forsknings- og utdanningstermin: 
• Debora Carrai 
• Ruth Jensen 
• Jeffrey Hall 
• Guri Nortvedt 
• Kirsti L Engelien 

 
 
Sak 31/2020 Innstilling til stilling som forsker (SKO 1109) og prosjektleder for 

ICILS  
 

Unntatt offentlighet Offl. § 25 
 
 

 
Sak 32/2020 Eventuelt 
    

Ingen saker. 

 
 
     
 
Rita Hvistendahl       Astrid Waaler Kaas 
instituttleder      

 

 


