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Protokoll fra styremøte ved ISP 13. desember 2013 
 

Kl.11:00– 14:00, møterom 487 Helga Engs Hus  
 
 

Tilstede:  Berit Rognhaug, Jørgen Frost, Peer Møller Sørensen, Solveig Alma Lyster, Camilla 

Rake, Silje Systad og Daniel Sandbakken. Trine Labahå på sak 33/13  

Forfall:  Astri Walter Eriksson   

Referent: Kristin F. Fredriksen 

 
 
SAKSLISTEN BLE GODKJENT  
 
 
ORIENTERINGSSAKER  
 
 
A/01:  Godkjenning av protokoll fra møtet 14.10.2013 

ePhortenr. 2013/2663-10  
(Godkjent på sirkulasjon) 

 
A/02: Master i spesialpedagogikk med fordypning spesifikke lærevansker  

A/03:  Arbeidet med årsplan 2014 – 2016     

A/04: Reutlysning av stilling innenfor fagområdet utviklingshemning – 
uendret utlysningstekst  

A/05: Reutlysning av stilling innenfor fagområdet matematikkvansker – 
uendret utlysningstekst 

A/06: Reutlysning av stilling som Post Doc tilknyttet forskergruppen CLL – 
uendret utlysningstekst 

A/07: HMS 
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FULLMAKTSSAKER  
  
Ingen 
 
 

ORDINÆRE SAKER  

Sak 32/13:   Utlysning av stilling som instituttleder fra 01.07.2014 – utlysningstekst 
(UV) 

 
ePhortenr 2013/14983 
 
Instituttstyret slutter seg til fakultetets forslag til utlysningstekst i forbindelse med 

tilsetting av instituttleder fra 01.07.2013 

 
Sak 33/13: Langtidsbudsjettet 2014 - 2019 

 Instituttstyret vedtar langtidsbudsjettet for perioden 2014 – 2019 
 
Sak 34/13: Innstilling av søker til stipendiatstilling – språk- og leseutvikling 

ePhortenr. 2012/12876 
 
Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 
 
Instituttstyret innstiller XX til stillingen som stipendiat innenfor fagområdet 

språk- og leseutvikling 

 
Sak 35/13: Fellesutlysning av stipendiatstillinger - utlysningstekst 

ePhortenr. 2013/12999 
 
Instituttstyret vedtar forslaget til utlysningstekst for 6 stipendiatstillinger med den 

endringen som kom frem i møtet 

 

Sak 36/13: Innstilling av professor II innenfor psykososiale vansker  

ePhortenr. 2011/15196 
 
Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 

 
Instituttstyret innstiller XX for videre tilsetting som professor II ved Institutt for 
spesialpedagogikk for perioden 01.01.2014 – 31.12.2015 
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Sak 37/13: Innstilling av professor II innenfor fagområdet tilpasset opplæring 

ePhortenr. 2009/18997 
 
Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 
 
Instituttstyret innstiller XX for videre tilsetting som professor II ved Institutt for 
spesialpedagogikk for perioden 01.01.2014 - 31.12.2014 

 
Sak 38/13: Innstilling av professor II innenfor fagområdet utviklingshemning  

ePhortenr. 2013/3188 
 
Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 

 
Instituttstyret innstiller XX til stilling som professor II ved Institutt for 

spesialpedagogikk for en periode på to år fra det tidspunkt som måtte passe 

 
Sak 39/13: Utlysning av stilling som professor II innenfor kvalitativ metode – 

utlysningstekst 

ePhortenr. 2013/15192 
 
Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 
 
Instituttstyret godkjenner forslaget til utlysningstekst for 20 % stilling som 

professor II/gjesteprofessor innenfor fagområdet kvalitativ metode 

Sak 40/13: Senioravtaler – avtaler om forlenget tilknyting til ISP 

ePhortenr. 2013/13000 
 
Instituttstyret vedtar avtaler (senioravtaler) om forlenget tilknytning til ISP 

gjeldende fra 01.01.2014 

 

Sak 41/13: Stillingsplan – justering 

ePhortenr. 2011/1357 
 
Instituttstyret vedtar at stilling som førsteamanuensis/professor i rådgivning med 

fagområde test/kartlegging utlyses V-2014. Instituttstyret ønsker en ytterlig 

forsering av utlysning av stillinger på grunn av lang tilsettingsprosess 
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Sak 42/13: Bruk av ansiktsdekkende hodeplagg i undervisningssituasjoner ved ISP 

ePhortenr. 2013/13141 
 
Instituttstyret vedtar ledelsens forslag om at bruk av ansiktsdekkende hodeplagg 

ikke er forenlig med deltagelse på undervisning ut over rene forelesninger. I 

undervisningssituasjoner som praksis på alle studienivå, problembasert læring 

(PBL), seminar, egentrening i rådgivning, og en del undervisning innen 

logopedi/audiopedagogikk, som f eks stemmebruk, kan ansiktsdekkende 

hodeplagg ikke brukes 

 
Sak 43/13: Møteplan våren 2014 

 
  Instituttstyret vedtok følgende datoer for møter i instituttstyret våren 2014: 

 12. februar kl. 10.15 – 13.00 

 26. mars kl. 10.15 – 13.00 

 4. juni kl. 10.15 – 13.00 

 

DRØFTINGSSAKER  

  

EVENTUELT 

E 01/13 Master i spesialpedagogikk med fordypning spesifikke lærevansker 

Styremedlemmene XX og XX  ønsker ny oppstart av master i spesialpedagogikk 
med fordypning spesifikke lærevansker fra høsten 2014 

 

 

Berit Rognhaug 
Instituttleder         Kristin F. Fredriksen 
          Kontorsjef/ sekretær 
 


