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INNLEDNING: 

ILS utdanner lærere, veiledere og ledere for framtidas skole og har ansvaret for mange store forskningsprosjekter med høy relevans for norsk skole. 

Gjennom virksomheten ønsker ILS å bidra til at skolen gir alle elever muligheter til å utvikle kompetanse og holdninger som gjør at de på best mulig måte 

vil kunne møte de utfordringer framtidas samfunn vil gi dem. Gjennom å ruste skolen for framtidas samfunn skal ILS være en vesentlig bidragsyter til 

bærekraftig utvikling i bred forstand.   

UiOs strategiplan og fakultetets strategiplan har vært førende for utarbeidelsen av årsplanen. Årsplanen er et viktig styringsverktøy for ledelsen. 

Årsplanen er rullerende og kan derfor ha prioriterte områder og tiltak som går utover den gjeldende perioden. Planen er delt inn i fire områder, som 

speiler instituttets virksomhet og de målene som vi arbeider mot på lengre sikt. De fire områdene er:  

 Utdanning 

 Lektorprogrammet og ProTed 

 Forskning, formidling og innovasjon 

 Ledelse og organisasjonsutvikling 

Utdanning omfatter alle studieemner som ILS tilbyr, Lektorprogrammet inkludert. Når vi likevel har valgt å løfte fram Lektorprogrammet spesielt som et 

eget område sammen med ProTed, skyldes dette at ILS forvalter helheten i programmet og samarbeider med fire andre fakulteter. Samspillet mellom 

ProTed og Lektorprogrammet er viktig, da ProTed er en enhet for utvikling av den integrerte femårige masterutdanningen. Dette arbeidet omfatter blant 

annet videreutviklingen av universitetsskolesamarbeidet.  

For hvert område er det utarbeidet et hovedmål. Hovedmålene er retningsgivende for langsiktig arbeid. Prioriteringene omfatter de områdene som vi 

mener er viktigst å utvikle for at vi skal nå våre målsettinger. Hovedmålene er brutt ned i delmål innen prioriterte områder og gir retning for arbeid og 

tiltak av mer kortsiktig karakter. Tiltakene er ansvarsplassert og skal gjennomføres. Det vil i noen tilfeller være nødvendig å opprette arbeidsgrupper for å 

få gjennomført tiltakene. Hovedmålene er definert av ledelsen. Prioriteringer og delmål har blitt utarbeidet i fellesskap. Vi fokuserer på det vi kan gjøre 

noe med, ikke på det vi ikke kan gjøre noe med, selv om slike forhold også vil innvirke på resultatet.  

Vi ønsker at ILS skal framstå som et spissmiljø for norsk lærerutdanning, skolelederutdanning og skoleforskning kjennetegnet ved at vi er:  

• samfunnsengasjert 

• handlekraftig 

• inkluderende og utviklende 

Gjennom virksomheten vår former vi framtidas skole.  

Rita E. Hvistendahl (instituttleder til 31.12.2020)     Astrid Waaler Kaas (kontorsjef)   
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AKRONYMER  

ADNO = Open Access tidsskriftet Acta Didactica Norden 

AURA = Administrativt timeplanleggingssystem 

CANVAS= UiOs digitale læringsplattform 

Diku= Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning 

DeKomp = Desentralisert kompetanseutvikling i skolen 

eVIR = Forskningsinfrastruktur-prosjekt med tittel «eInfrastructure for Video Research»   

FLF = Forskerlederforum 

KD = Kunnskapsdepartementet 

KSU= Kunnskapssenter for utdanning 

KfK = Kompetanse for Kvalitet 

LeP = Lektorprogrammet 

LINK = Senter for læring og undervisning ved UiO  

LSA = Large Scale Assessment 

LU = Lærerutdanning 

LU 2025 = Lærerutdanning 2025. Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene 

NFR = Norges Forskingsråd 

NHA = Niels Henrik Abels Hus 

Oslo-modellen = Studiedesignet for det femårige Lektorprogrammet 

PfDK = Profesjonsfaglig digital kompetanse 

PROMO = Profesjonsrettet mentorordning i Lektorprogrammet 

ProTed = Professional Learning in Teacher Education. Senter for fremragende utdanning 

PPU = Praktisk-pedagogisk utdanning (heltid og deltid) 

PPUTFN = PPU Teach First Norway 

QUINT = Quality in Nordic Teaching 

RU = Rektorutdanningen 

SFF = Senter for fremragende forskning 

TLVlab = Teaching Learning Video Lab (ILS sin støtteenhet for bruk av video i forskning og utdanning) 

UTLED = Masterprogrammet i Utdanningsledelse 

VEIL = Veiledning for profesjonell utvikling i skolen 
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UTDANNING 

HOVEDMÅL: ILS utdanner lærere, veiledere og ledere som former framtidas skole  

Prioriterte områder:  

a) Utdanningsstrategi for ILS  

b) Innovasjon av undervisnings- og vurderingsformer  

c) Kvalitet i praksisopplæringen 

d) Videreutvikling av studietilbudet  

e) Etter- og videreutdanningstilbud for lærere, skoleledere og lærerutdannere  

f) Internasjonalisering  

Tiltaksplan:  

Pri Delmål Tiltak 2020-2021 Ansvarlig 

a) Utdanningsstrategi for ILS 

 

 Utvikle en utdanningsstrategi for ILS som løfter fram 

hvordan vi gjennom våre utdanninger skal bidra til FNs 

bærekraftsmål og realisere ambisjonene i LU2025 og 

UiO 2030 

Undervisningsledelsen 

 

b) Konsekvenser av fagfornyelsen for ILS sin 

studieportefølje er vurdert og implementert i 

studieprogrammene 

 

 Øke forståelsen for læreplanens tverrfaglige 

temaområder i utdanningsprogrammene ved ILS  

 Gjennomgå emneplaner, undervisningsplaner og 

studielitteratur for å gjøre nødvendige endringer   

Undervisningsledelsen 

 

 

b) Programevaluering av Praktisk pedagogisk 

utdanning heltid, deltid og Teach First er 

gjennomført 

 Ferdigstille og saksbehandle interne rapporter 

 Utarbeide mandat for eksterne komitéer og oppnevne 

disse 

 Rapportene fra de eksterne komitéene følges opp 

Undervisningsledelsen 

Fagråd, programråd 
 

b) Nye digitale undervisnings- og vurderingsformer 

er utviklet  

 Erfaringer fra våren 2020 systematiseres og legges til 

grunn i det videre utviklingsarbeidet  

 Videreutvikle modeller for studentaktive læringsformer 

i digitale undervisningsformer 

Undervisningsledelsen 
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 Implementere nye digitale verktøy i Canvas som bidrar 

til økt studentaktivitet 

 VIVA-appen videreutvikles og prøves ut i nye 

veilednings- og vurderingspraksiser 

 Digital praksisvurdering videreutvikles og 

implementeres i deler av utdanningene 

 Utvikle og pilotere nye forskningsbaserte verktøy 

knyttet til veiledning i lærerutdanningene 

 

b) Studielitteraturen ved ILS digitaliseres 

 

 Ta i bruk nytt verktøy (Leganto) for digitalt pensum ved 

UiO 

 Egenarkivere bokkapitler forfattet av ILS ansatte  

 Publisere artikler i ADNO som kan inngå i 

studielitteraturen 

 Vurdere frikjøp av studielitteratur som kan inngå i 

elektroniske kompendier 

Undervisningsledelsen 

 

 

Instituttledelsen 

b) Digitale læringsmoduler for utvikling av PfDK er 

implementert i Lærerutdanningen 

 Videreutvikle læringsmoduler innen PfDK og  

utrede hvordan disse skal integreres i  

lærerutdanningene 

Undervisningsledelsen 

ProTed 

c) Fem nye partnerskoler er rekruttert hvert år og 

nye modell for praksisplassering er utviklet  

 

 Utvikle promoteringsmateriale og digitale 

rekrutteringsressurser samt skolebesøk 

 Evaluere eksisterende modeller for praksisplassering og 

utvikle nye digitale løsninger  

Praksiskoordinator 

 

Undervisningsledelsen 

c) Regelmessige møter mellom ILS og eksterne 

samarbeidspartnere  

 Gjennomføre årlige praksissamlinger  

 Arrangere regelmessige møter mellom ILS-ansatte og 

eksterne samarbeidspartnere i partnerskolene 

Praksiskoordinator 

 

c) Systematiske rutiner for opplæring av ansatte 

som gjennomfører praksisvurdering, sensur og 

mikroundervisning er etablert                  

 Utvikle retningslinjer og årshjul for opplæring  

 Utvikle en digital opplæringsressurs for ulike 

kjerneaktiviteter i lærerutdanningen  

Undervisningsledelsen 

c) Nye vurderingskriterier og retningslinjer for 

praksis er implementert 

 Utvikle en digital ressurs for sertifisering i 

praksisvurdering i lærerutdanningene 

Undervisningsledelsen 
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 Alle lærerutdannere i skolen og ved ILS har 

gjennomført opplæring i nye vurderingskriterier og 

retningslinjer og er sertifisert til å gjennomføre 

praksisvurdering 

 Motivere flere praksisveiledere til å gjennomføre 

veilederutdanning 

d) Videreutvikle PPU-studiene   Utvikle, implementere og evaluere en tverrfaglig 

undervisningsmodul for ettfagsstudenter på PPU heltid 

og deltid 

 Vurdere mulighetene for utvidelse av fagporteføljen og 

styrke rekrutteringsarbeidet 

 Utarbeide et nytt, kombinert nett- og stedsbasert 

studiedesign for PPU deltid 

Undervisningsledelsen  

d) Videreutvikle masterprogrammet i 

utdanningsledelse  

 Utrede muligheter for å tilby masterprogrammet i en 

studiemodell på 90 stp. 

 Videreutvikle innpassmuligheter for studenter med 30 

studiepoeng i veiledning  

Instituttleder og 

undervisningsledelsen 

Faggruppen i UTLED og 

VEIL 

d) Fagfellevurdering av eksamensformer i UTLED er 

gjennomført 

 Utarbeide mandat for en ekstern komité for 

fagfellevurdering  

Undervisningsledelse og 

faggruppen i UTLED 

d) Søkertallene til UTLED, RU og VEIL er økt 

 

 Oppdatere program- og emnesider 

 Utvikle strategi for bruk av sosiale medier og utprøving 

av nye tiltak 

 Intensivere bruken av sosiale medier som markedsfører 

programmene 

Undervisningsledelsen 

Kommunikasjonsansvarlige 

e) ILS er en aktiv bidragsyter til etter- og 

videreutdanning (EVU) og desentralisert 

kompetanseutvikling (Dekomp) 

 

 Være en aktiv bidragsyter i fakultetets satsing på 

Dekomp 

 Arbeide strategisk for at studenter kan involveres i 

utviklingsprosjekter i forbindelse med Dekomp 

 Utvikle 1-2 moduler på masternivå i tråd med satsingen 

«modulbasert videreutdanning for skoleledere» 

Instituttleder 

 

 

Undervisningsledelsen 

Faggruppene i UTLED og 

VEIL 
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 Gjennomføre, evaluere og videreutvikle ny 

veilederutdanning (KfK) 

 Har søkt om og fått innvilget utdanning for 

lærerspesialister i engelsk 

 Har søkt om og fått innvilget skolelederutdanning for 

Oslo kommune 

f) ILS har avtaler om internasjonalt samarbeid  

 

 Opprette avtale for praksisutveksling i utlandet 

 Vurdere om ILS kan bygge videre på avtaler om 

internasjonalt samarbeid som allerede er etablert ved 

våre partnerskoler og hos skoleeiere  

 Videreutvikle samarbeid med Universitetet i Cambridge  

 Masterprogrammet i utdanningsledelse tilbyr 

utveksling for studenter 

 Undersøke muligheten for digital utveksling og digital 

skole praksis i utlandet 

Undervisningsledelsen 

 

 

Faggruppen i 

utdanningsledelse 
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LEKTORPROGRAMMET OG PROTED  

HOVEDMÅL: Lektorprogrammet er et høyt profilert studieprogram ved UiO og utdanner høyt kvalifiserte lektorer for framtidas skole. 

Prioriterte områder:  

a) ProTed som pådriver for innovasjon og kunnskapsutvikling for femårige integrerte lærerutdanningsprogrammer  

b) Videreutvikling av Lektorprogrammet  

c) Økt gjennomføring i Lektorprogrammet  

d) Internasjonalisering i Lektorprogrammet  

e) Progresjon for læring i Lektorprogrammet 

Tiltaksplan:  

Pri Delmål Tiltak 2020-2021 Ansvarlig 

a) Proted har gjennom systematiske analyser 

av Oslomodellen utviklet ny kunnskap som 

bidrar til å fremme kvalitet i 5-årige 

lærerutdanningsprogram 

 Publisere og formidle forskning om lærerutdanning ved 

UiO  

 Videreføre nettverkssamarbeidet med NTNU, UiB og UiT 

om forskningsanalyser og innovasjonsutvikling for 

lektorutdanningene   

ProTed i samarbeid med TEPEC 

a) Kunnskap om fremragende lærerutdanning i 

et internasjonalt perspektiv er utviklet 

 

 Samarbeide med QUINT om forskning på lærerutdanning  

 Forberede og gjennomføre konferansen “Bringing 

Teacher Education Forward 2021” (ILS, PROTED, QUINT) 

 Utarbeide en review-artikkel om hva som kjennetegner 

fremragende lærerutdanning.   

 Utarbeide en review-artikkel om betydningen av 

partnerskap for fremragende lærerutdanning 

ProTed  

QUINT-leder 

Faglig leder av 

universitetsskolesamarbeidet 

a) ProTed gjennomfører følgeforskning på 

egne studiedesign og FoU-prosjekter  

 

 Etablerer hub for lærerutdanningsforskning ved UiO i 

samarbeid med Tepec 

 Kartlegge relevant forskning ved UiO med betydning for 

design av lærerutdanninger  

 Videreføre følgeforskning knyttet til 

universitetsskolesamarbeidet 

 Evaluere og videreutvikle PROMO og vurdere om  

ProTed 

Undervsiningsledelsen 
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PROMO skal videreføres i alle semestre i programmet 

a) ProTed etablerer en innovasjonsportefølje 

 

 Videreutvikle VIVA-appen for videobasert veiledning og 

vurdering i praksis i samarbeid med USIT and Engagelab  

 Følge opp VIVA-appen med Inven2 (UiO) 

 Etablere et felles innovasjonsprosjekt med 

universitetsskolene om innføring av forsknings- og 

utviklingssamarbeid (FoU-sirkler) 

 ILS/ProTed har laget et knippe podcaster om innovativ 

utdanningspraksis 

ProTed 

Undervisningsledelsen 

 

 

Faglig leder av 

universitetsskolesamarbeidet 

a) ProTed utvikler gode modeller for 

veiledning av masterstudenter 

undervisningsledelse 

 ProTed etablerer et samarbeid med LINK om å 

videreutvikle veiledningspraksiser på masternivå 

 ProTed gjennomfører pilotering med VIVA-appen for 

datainnsamling i masterprosjekter 

ProTed 

 

Undervisningsledelsen 

a) Bidra til kompetanseutvikling for 

lærerutdannere nasjonalt og lokalt  

 Arrangere lokale workshops for lærerutdannere ved ILS 

 Samarbeid med Naturfagsenteret om 

videreutdanningskurs i naturfagdidaktikk for 

lærerutdannere  

ProTed 

Undervisningsledelsen 

a) Bidra til kompetanseutvikling for 

lærerutdannere nasjonalt og internasjonalt 

 Videreutvikling av prosjektet for bruk av video i 

lærerutdanning i QUINT via tettere samarbeid med 

nordiske partnere 

QUINT 

b) Programevaluering av Lektorprogrammet er 

gjennomført 

 Ferdigstille og saksbehandle interne rapporter 

 Utarbeide mandat for eksterne komité og oppnevne 

denne 

 Rapport fra den eksterne komitéen følges opp 

Undervisningsledelsen 

Fagråd, programråd 

b) Lektorprogrammet er synlig ved UiO og 

samarbeidet mellom fakultetene styrkes 

 Planlegge og gjennomføre Nasjonal lektorutdannings-

konferanse 2021 i samarbeid med LPU og de andre 

fakultetene 

 Etablere en årlig intern kvalitetskonferanse for alle som 

bidrar til Lektorprogrammet ved UiO  

 Opplæring og informasjon om skikkethetsforskriften og 

UiOs rutiner gis til ansatte og studenter  

Undervisningsledelsen 
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 Redaksjonen for LeP-facebook lager og publiserer 

relevant innhold også fra våre samarbeidende fakulteter 

c) Studieveiledningstiltak implementeres  Studieveiledningstilbudet videreutvikles og forsterkes for 

studenter som står i fare for å miste studieretten 

 Rutiner for oppfølging og veiledning av studenter som 

ikke fullfører praksis i profesjonsfagene etableres og 

gjennomføres 

Undervisningsledelse LeP 

c) God gjennomføring i Lektorprogrammet  Etablerte tiltak for økt gjennomføring følges opp og 

videreutvikles 

 Konsekvenser av økt gjennomføring vurderes og 

eventuelle tiltak implementeres 

Undervisningsledelse Lep 

d) Lektorprogrammet tilbyr praksis i utlandet  Utvikle en modell for gjennomføring av praksis i utlandet 

 Opprette utvekslingsavtaler på ILS/UV 

Undervisningsledelse LeP 

e) «Strategi for læring i praksis» for 

masterprogrammet er ferdigutviklet 

 

 Analysere og vurdere helheten i det femårige 

praksisforløpet  

 Evaluere nye vurderingskriterier for praksis i 

profesjonsfaget og bruk av praksiskort  

 Nye praksisemner på masternivå er evaluert og 

videreutviklet i samarbeid med HF, MN og våre 

partnerskoler 

Undervisningsledelse Lep 
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FORSKNING, FORMIDLING OG INNOVASJON 

HOVEDMÅL:  Forskning, formidling og innovasjon ved ILS skal bidra til ny kunnskap for framtidas skole 

Prioriterte områder:  
a) Samspill mellom forskning og utdanning 

b) Formidling og interaksjon med brukergrupper  

c) Forskningspublisering 

d) Innovasjon og kvalitet i forskning 

e) Forskeropplæring  

 
Tiltaksplan:  

Pri Delmål Tiltak 2020-2021 Ansvarlig 

a) Praksis med bruk av forskningsdata 

(kvantitative og kvalitative) i undervisning 

er utviklet 

 

 Utvikle en videodatabase med videoklipp fra LISA, LISE, 

REDE, LISSI, ETOS og VOGUE for våre 

utdanningsprogrammer 

 Samarbeide med universitetsskolene om å initiere og 

gjennomføre FoU-prosjekt 

 Videreutvikle nye lærings- og vurderingspraksiser der 

studenten deltar som medforsker 

Undervisningsledelsen, 

forskningsleder og  

prosjektledere  

Forskningsleder og 

universitetsskolekoordinator 

a) Opplæring i prøveutvikling inngår i 

lærerutdanningene 

 Utvikle læringsressurser for lærerstudenter om hvordan 

de kan utvikle gode prøver for elevene  

 Fagmiljøet ved EKVA utvikler og gjennomfører tematiske 

forelesninger og seminarer for alle 

utdanningsprogrammer 

Undervisningsledelsen, 

forskningsleder, 

EKVA-leder 

b) Resultater fra forskningsprosjekter ved 

ILS formidles til relevante målgrupper. 

 Det lages kommunikasjonsplaner for 

forskningsprosjektene ved ILS, basert på standard ved UV 

og krav fra finansiører. 

Forskningsleder  

Prosjektledere 

Nettredaktør ILS 

Forskningsformidler ILS 

Kommunikasjonsrådgiver UV 

b) ILS bidrar til informert skoledebatt.  Det jobbes med innsalg av saker om forskning ved ILS for 

2-4 større medieoppslag årlig. 

 Vitenskapelig ansatte ved ILS bidrar i relevante fagmedier 

Forskningsleder  

Nettredaktør ILS 

Forskningsformidler ILS 
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 Medieoppslag om forskning kobles systematisk til våre 

utdanningstilbud 

 Alle vitenskapelig ansatte synliggjør i hvilke 

studieprogrammer de bidrar til på egne nettsider 

Kommunikasjonsrådgiver UV 

b) Ha tatt i bruk innovative metoder for 

kommunikasjon av forskning 

ILS har tatt i bruk flere ulike 

kanaler/metoder for kommunikasjon av 

forskning 

 

 Utvikle podcast og videoer fra forskningsvirksomheten 

ved ILS  

 Utnytte open science for spredning av 

forskningsresultater 

 ILS har bidratt i utviklingen av UiOs nye sosiale medier 

strategi og retningslinjer for enhetene 

 QUINT videreutvikler strategi for bruk av sosiale medier 

mot Norden og internasjonalt  

ProTed-leder 

Forskningsleder 

QUINT 

Forskningsleder 

Forskningsformidler ILS 

Nettredaktør ILS 

Kommunikasjonsrådgiver 

QUINT 

c) Acta didactica Norden er lansert og gjort 

bredt kjent i lærerutdannignsmiljøene i 

Norden.    

 Arrangere lanseringsseminar for Acta Didactica Norden 

 Lage en strategi for å styrke ADNO som et ledende 

nordisk tidsskrift for fagdidaktikk og lærerutdanning 

 ILS ansatte bruker Acta Didactica aktivt som 

publiseringskanal 

ADNO-redaktør 

Forskningsleder 

c) Publikasjonspoeng per fagårsverk er 1,6 i 

2020 og i 2021 

Andelen publiseringer i tidsskrift er økt. 

 

 Utvikle et system for å veilede ansatte i 

publikasjonsstrategier: språk, tidsskrift 

 Nominere flere relevante tidsskrift til nivå 2 

 Utnytte internasjonale nettverk til økt internasjonal 

sampublisering  

Instituttleder 

Forskningsleder 

d) ILS er en aktiv og sentral aktør for bruk av 

video i forskningen ved UiO, Norge og 

Norden 

 Hub-node nettverket videreutvikles 

 Holder kurs for hele eller deler av UiO utenfor ILS innen 
labbens arbeidsområdet 

 Dele kunnskap fra videoforskning ved ILS og TVLlab på 
aktuelle konferanser nasjonalt og internasjonalt 

Kontorsjef  

Forskningsrådgiver 

Faglig ansvarlig TLVLab  

QUINT 

d) Rutiner for god forskningsetikk er 

etablert. 

  

 Arrangere seminarer for alle vitenskapelige ansatte 

 Samordne arbeidet med personvern og forskningsetikk  

 Opplæring i datahåndteringsplan (DMP) for ansatte 

Forskningsleder 
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d) ILS får innvilget minst fire NFR prosjekter, 

og får svært gode evalueringer på fire-

fem søknader i tillegg.  
 

 Håndhevelse og bevisstgjøring av retningslinjer for 

søknadsutvikling UV/ILS 

 Gjennomføre seminar om sentrale deler av 

søknadsskriving (eks. impact, metode). 

Forskningsleder 

forskergruppeledere 

 

d) Strategimelding om utdanningsforskning 
er fulgt opp. 

 Gjennomføre et forskningsseminar med tanke på å finne 

ut hvilke tiltak som er relevante for ILS. 

Forskningsleder 

EKVA-leder 

Undervisningsledelsen 

d) ILS har sendt en søknad om SFF  Støtte arbeidet ressursmessig og økonomisk. 

 Heve kompetansen til forskningsrådgivere 

Instituttleder 

d) ILS har levert en søknad til fellesløftet om 

tverrfaglighet. 

 Støtte arbeidet ressursmessig og økonomisk. Forskningsleder 

Instituttleder 

d) Det internasjonale og nordiske samarbeid 

om de internasjonale undersøkelsene 

PISA, TIMSS og TALIS er styrket.  

 Initiere og delta i nordisk samarbeid om å gjennomføre 

sekundæranalyser av PISA og TIMSS. 

EKVA-leder 

 

d) Hovedresultatene fra TIMSS 2019 er 

offentliggjort og resultatene for PISA 

2021 er levert oppdragsgiver.  

 

 Sekundære analyser fra PISA og TIMSS er videreført, med 

vekt på norske resultater og formidling til skoler, 

kommuner og andre utdanningsmyndigheter. 

 Rapportene er relevante for utvikling av norsk skole og 

lærer- og skolelederutdanning. 

 Resultatene formidles i ILS’ studieprogrammer. 

 Utvikle og publisere resultatene fra TIMSS 2019 i nytt 

format til en bred målgruppe; politikere, myndigheter, 

skolen og allmenheten 

EKVA-leder 

  

d) ILS har fått oppdraget med å gjennomføre 

ICILS 2023 

 Har levert inn anbud innen fristen og fått tilslag på 

anbudet 

EKVA-leder 

d) ILS er partner i 1-2 EU-søknader og har 

sendt minst 2 søknader om ERC 

Starting Grant og minst 1 om ERC 

Consolidating Grant 

 Opprette en ad hoc lesegruppe for potensielle calls  

 Ha et godt strategisk samarbeid med fakultetet 

 Delta på relevante kurs 

 Støtte forskertalenter med nødvendige ressurser 

 Tett samarbeid forskningsleder/forskere/ forsknings-

administrasjon på dette området ref. planer og strategi 

for søknader  

Instituttleder 

Forskningsleder 

Fane/Forskningsleder 



ILS FORMER FRAMTIDAS SKOLE 

13 

 

e) Alle PhD-studenter fullfører graden på 

normert tid.  
 Utvikle rutiner for tidlig å fange opp problemer med 

progresjon  

 Etablere phd-forum 

Forskningsleder 

Forskerutdanningskoordinator 

Forskningsrådgivere  
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LEDELSE OG ORGANISASJONSUTVIKLING 

HOVEDMÅL: ILS tilbyr ansatte et godt arbeidsmiljø med ansvar, innflytelse og reelle utviklingsmuligheter. 

Prioriterte områder:  

a) Kompetanseutvikling for alle ansatte 

b) Organisasjonsutvikling-bygge intern stolthet 

c) Roller og ansvar  

d) Informasjonsflyt 

e) Arbeidsmiljø 

 

Tiltaksplan:  

Pri Delmål Tiltak 2020-2021 Ansvarlig 

a) ILS har en plan for karriereutvikling for 

vitenskapelig ansatte 

 Lage individuelle karriereplaner for vitenskapelig ansatte 

 Utvikle en intern mentorordning for 

kompetanseutvikling for vitenskapelig ansatte  

Instituttleder 

a) 5-6 søknader om professoropprykk, 3-4 

søknader om førstelektor/dosent opprykk 

og 1-2 søknader om forskeropprykk er 

levert.  

 Oppfølging av vitenskapelig ansatte gjennom 

medarbeidersamtaler 

 Det etableres lesegrupper for opprykkssøknader 

 Deltakelse i UiOs kvalifiseringsordninger for kvinnelige 

førsteamanuenser 

Instituttleder 

  

a) Stillingsstrukturen ved EKVA er 

revurdert.  

 Revidere stillingsbeskrivelsene til forskere på EKVA. 

 Revurdere stillingskategoriene og oppgavene ved 

nytilsettinger. 

EKVA-leder 

Instituttleder 

a) 7-8 ansatte har deltatt på 

forskningslederprogram og 1-2 på 

utdanningslederprogram ved UiO.  

 Oppfordre vitenskapelig ansatte med lederansvar til å 

søke på forskningslederprogram. 

 Oppfordre ansatte med lederansvar for utdanning til å 

delta på utdanningslederprogram. 

Instituttleder 

 

a) Karriere- og kompetanseutvikling for 

administrativt ansatte er systematisert og 

synliggjort 

 Sikre god og tett oppfølging av administrativt ansatte 

 Avklare og fordele personalansvar 

 Kartlegge karriereveier for og sikre kompetanseutvikling 

administrativt ansatte 

 Sikre deltagelse på relevante konferanser 

Kontorsjef 
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 Gi mulighet for kortere opphold ved andre institutter på 

UiO og ved universiteter i Norden  

a) Flere søker status som merittert 

underviser 

 Implementere og gjøre Scholarship of Teaching and 

Learning (SoTL)- kriteriene kjent for vitenskapelig 

ansatte 

 Gjøre ordningen med utdanningstermin kjent 

Instituttleder 

Undervisningsledelsene 

b) Bygge felles identitet (stolthet)   Fremheve gode prestasjoner av høy kvalitet 

 Verdsette små, verdifulle tiltak som fremmer et godt 

arbeidsmiljø  

 Markere institutt-tilhørigheten ved alle presentasjoner 

og medieoppslag 

Instituttleder 

Alle ansatte 

 

b) ILS har gode rutiner for å ta imot 

nyansatte.  
 Videreføre oppstartssamtaler for alle ansatte i løpet av 

den første uken 

 Tildele nyansatte i administrasjonen en fadder 

 Informere om nyansatte på epost til alle ansatte 

 Plan for opplæring utarbeides for nyansatte i 

administrasjonen 

 Utvikle en digital håndbok for undervisningsoppgaver 

ved ILS 

Instituttleder 

Kontorsjef 

 

b) ILS har gode rutiner for oppdatering av 

arbeidsplaner for alle vitenskapelig 

tilsatte.  

 Avklare og tydeliggjøre hva som forventes av den 

enkelte ansatte knyttet til faste undervisningsoppgaver 

 Oppdaterte arbeidsplaner for alle fast vit. ansatte er 

utarbeidet i god tid før semesterstart. 

 Bidra til utvikling av nytt digitalt ressursregnskaps 

system på UV 

Instituttleder 

Ressursforvalter 

b) Administrativt ansatte har 

stillingsbeskrivelser 

 Utarbeide stillingsbeskrivelser for alle fast ansatte i 

administrasjonen som tydeliggjør ansvar og oppgaver 

Kontorsjef 

 

b) Tverrfaglig samarbeid og samspill mellom 

ansatte er videreutviklet.  

 Legge til rette for at samarbeidet på tvers av team om 

felles oppgaver (praksisvurdering, sensur, osv.) styrkes 

Instituttleder og kontorsjef 

Undervisingsledelsen 

b) Samarbeidet mellom forskere og 

forskningsstøtte er styrket.  
 Bidra med koordinering og kvalitetssikring i alle faser av 

prosjektutvikling og søknadsarbeid 

Forskningsleder 

Forskningsadministrasjon 
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b) Ivareta innovativ utvikling av 

studieprogrammene etter ProTed 

 Lage en plan for videreføring av ProTeds arbeid med 

innovasjon i studier 

ProTed-leder 

undervisningsledelsen 

c) Roller med tilhørende mandat 

tydeliggjøres 

 Revidere mandat og instrukser knyttet til ulike 

funksjoner og roller i utdanningene og gjøre disse 

tilgjengelige via interne nettsider 

 Utarbeide et digitalt organisasjonskart for å synliggjøre 

beslutningsstrukturer ved ILS 

Instituttleder og kontorsjef 

Undervisningsledelsen 

d) UiO og ILS sine eksterne nettsider og 

interne for-ansatte-sider brukes aktivt for 

å skaffe seg informasjon.  

 Det vises til nettsider (med lenker) når informasjon 

sendes ut på e-post 

 Møteplan, agenda og referater fra Instituttstyret gjøres 

lett tilgjengelig for alle. 

 Videreføre informasjonsmøter hver siste fredag i 

måneden og gjøre presentasjonene lett og raskt 

tilgjengelig 

Kontorsjef 

Nettredaktør ILS 

 

d) De gode relasjonene mellom 

vitenskapelig og administrativt tilsatte er 

videreført og forsterket.  

 Gjennomføre gode personal- og LU-seminarer med tema 

som interesserer alle ansatte 

 Videreføre forskningsseminaret som et viktig 

arrangement for kompetanseheving og intern 

kulturbygging hvor vitenskapelig og administrativt 

ansatte møtes 

 Etablere et nytt sommerseminar om innovasjon i 

utdanningene på ILS 

Instituttleder og kontorsjef 

Forskningsleder og 

undervisningsledelsen 

 

e) Ansatte ved ILS har gode fysiske 

arbeidsforhold. 

 Utnytte kontorlokalene i NHA på en god måte Kontorsjef 

 

e) Ansatte ved ILS bidrar i utviklingen av et 

godt arbeidsmiljø 

 Arbeidsmiljøet ved ILS er slik at alle ansatte ønsker å 

delta på personalsamlinger, infomøter og forsknings- og 

sommerseminar  

 Den enkelte medvirker til et godt arbeidsmiljø 

Instituttleder 

Alle ansatte 

 

 


