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Sakslisten ble godkjent.  
Instituttleder informerte om at sak nr.5 ble trukket.  
 
De nye medlemmene av styret ble ønsket velkommen og presenterte seg 
 

Orienteringssaker 

Sak 1/2020 

a) Personalsaker i prosess  
a. Førsteamanuensis i fagdidaktikk i religion og etikk   utlyses 1.3 

b. Førsteamanuensis i utdanningsledelse (behandles i møtet)   til AU  

c. Professor/førsteamanuensis i pedagogikk – prøveforelesninger og intervjuer 24.2 og 26.2 

d. Postdoktor MulVu        intervjuer planlagt 

e. Postdoktor SEAS        i komiteen 

f. Stipendiat SEAS -tilsetting      til AU 

g. Stipendiat Verktøy for veiledning      Søknadsfrist 18.2 

h. Førstekonsulent - tilsetting      til AR 

i. Vikar rådgiver QUINT – tilsetting     til AR 

j. Avdelingsleder studieadmin       kunngjort 

 

Kontorsjef orienterte kort om ny strukturering av studieadministrasjonen 
 

b) Intensjonsavtale TIMSS 2023- Ny avtale inngått. TIMSS 2019 offentliggjøres høsten 2020 
c) Skolelederutdanning for Stavanger kommune -30 studiepoeng over tre år. Anbud som vi vant med 

god margin. 
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d) Studiebarometeret – Lektorprogrammet. Generell tilfredshet scoret 3,9 på en skala fra 1-5. Stadig 
fremgang. 32 % som har svart. 

e) Oppstart studier – masteren i utdanningsledelse. Økning i studenttallet (43). VEIL 4015.  PPU deltid, 
første opptak etter masterkravet. 130-140 studenter, som er noe færre enn tidligere. 
Lektorprogrammet; studenter til 6.semester er flere enn noen gang (221 studenter).  

f) Kirsti Klette medlem av forskningsstyret på OsloMet  
g) Kirsti Engelien oppnevnt fra UHR til ressursgruppe for stortingsmelding om videregående opplæring 
h) Rita Hvistendahl ny leder av Skikkanettverket ved UiO 
i) Ny forskerutdanningskoordinator (Lisbeth M. Brevik) 
j) Avholdt forskningsseminar 7.1.20. Tema forskningsformidling. 
k) Økonomi - 3. tertial rapportering. ILS har et godt handlingsrom. Rapporterte i tillegg på 

ressursforvaltning og Lektorprogrammet. 
l) Mediesak – refusjon av reiseutgifter for lektorprogramstudenter. Praksis varierer mellom 

studiestedene. Departementene vil se på ordningen på nytt. ILS avventer utredningen fra 
departementet.  
 
 

Beslutningssaker 
 
Sak 2/2020 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i utdanningsledelse 
 

Unntatt offentlighet Offl. § 25 
 
    
Sak 3/2020 Kunngjøring av midlertidig stilling (80%) som universitetslektor (SKO 

1009) i etterutdanning av lærere 
 E-phorte: 2020/1997 
 

Instituttleder informerte om saken.  
 
Vedtak:  
Styret vedtok å lyse ut en midlertidig stilling som universitetslektor (SKO1009) i 
en 80 prosent stilling i ett år fra 1.8.2020, og godkjente det fremlagte forslaget til 
utlysningstekst. Stillingen finansieres av VIST. 

    
 
 
Sak 4/2020 Midlertidig tilsetting uten forutgående kunngjøring i 20% stilling som 

professor II (SKO 8013) ved ILS 
  

Unntatt offentlighet Offl. § 25 
 
 
 
Sak 5/2020 Saken utsettes. 
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Sak 6/2020  Eventuelt 
   Ingen saker.  
 
 
 
 
 
 
Rita Hvistendahl       Astrid Waaler Kaas 
instituttleder        kontorsjef 
 

 

   


