
REFERAT FRA STYREMØTE 2. MAI 2007  

Tilstede: Vibeke Grøver Aukrust, , Masuoud Ebrahimnejad, Øystein Gilje, Emil Trygve 

Hasle (vara for Benedicte Bendiksen ), Annette Hjelmevold og Helge Strømsø  

DAGSORDEN 

Det ble meldt to saker til eventuelt.  

GODKJENNING AV SAKSLISTE 

Saksliste ble godkjent.  

GODKJENNING AV REFERAT 

Referat fra styremøte 27. februar ble godkjent.  

Åpent møte 

SAK 14/07 FULLMAKTSSAKER  

På fullmakt har instituttleder godkjent vurderingskomiteer for fem stipendiatstillinger.  

SAK 15/07 ORIENTERINGSSAKER 

Vedlagt fulgte årsrapport fra FUP og Oppdragsgruppa. 

SAK 16/07 FORSKNINGSTERMIN 2008  

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.  

Vedtak: Styret innvilger forskningstermin til følgende søkere:  

Beck, Eevi Vår 2008 

Grønning, Terje  Vår og høst 2008 

Jordell, Karl Øyvind  Vår 2008  

Rudberg, Monica Høst 2007 til og med høst 2008  

Øzerk, Kamil  Høst 2008 og vår 2009 

Instituttstyret vil i samarbeid med fakultetet ha en nærmere gjennomgang av rutiner for 

tildeling av forskningstermin. Det som særlig vil bli vurdert er hvordan instituttet skal 

praktisere retningslinjer for forskningstermin knyttet til søkerens publisering de siste seks 

årene og kvaliteten på søkerens publiseringsplaner.  

SAK 17/07 FORSLAG TIL UTLYSNINGSTEKST FOR STILLING SOM 

STIPENDIAT KNYTTET TIL FORSKERGRUPPEN HUMANIORA  

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt.  



Vedtak: Styret godkjenner utlysningsteksten.  

SAK 18/07 GODKJENNING AV VURDERINGSKOMITEER FOR 

FØRSTEAMANUENSIS STILLINGER INNEN OMRÅDENE BARN, UNGE OG 

MEDIERT LÆRING OG HØYERE UTDANNING, PROFESJONER OG 

ARBEIDSLIVSLÆRING Vurderingskomiteen for førsteamanuensis stillingen innen 

området høyere utdanning, profesjoner og arbeidslivslæring ble presentert på møtet av 

instituttleder.  

Vedtak: Styret har oppnevnt følgende vurderingskomité til å utarbeide forslag til innstilling 

av søkere til ledig førsteamanuensisstilling innen området barn, unge og mediert læring:  

Professor Bremer Lindstrøm, Universitetet i Gøteborg 

Professor Karin Aronsson, Linkøping universitet  

Førsteamanuensis Ola Erstad, UiO som også vil fungere som komiteens koordinator.  

SAK 19/07 INNSTILLING UTEN FORUTGÅENDE KUNNGJØRING I STILLING 

SOM PROFESSOR II (SKO 8013)  

Notat fra kontorsjef fulgte vedlagt. Unntatt offentlighet, jfr. off.loven § 6,4  

Forslag til vedtak: Instituttstyret slutter seg til forslaget til stillingsbeskrivelse og innstiller 

Moira von Wright for tilsetting uten forutgående kunngjøring i ekstern finansiert stilling som 

professor II (SKO 8013) ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, for en periode på 1 år fra 

01.07.07. 

Docent Moira von Wright tilfredsstiller kravet til pedagogisk basiskompetanse.  

SAK 20/07 EVENTUELT  

Helge Strømsø tok opp spørsmålet om svært sen saksbehandling i forhold til refusjon av 

utlegg og bilagslønn. 

Det var i styret enighet om at det utarbeides en klage til sentraladministrasjonen om sen 

saksbehandling og forespørsel om å utarbeide alternative behandlingsmåter. Instituttet vil 

også vurdere om vi kan legge forholdene til rette for hurtigere utbetalinger. Saken tas opp 

som orienteringssak på førstkommende styremøte.  

Annette Hjelmevold tok opp spørsmålet om datoer for styremøter til høsten.  

Høstens styremøter blir på følgende datoer: 

Fredag 24. august kl. 10.15  

Onsdag 17. oktober kl. 10.15  

Torsdag 13. desember kl. 10.15  



Vibeke Grøver Aukrust 

instituttleder 

Bente Jansen 

kontorsjef 

Eventuelle merknader til referatet må leveres kontorsjefen innen 5. juni  

 


