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Protokoll fra styremøte ved ISP 19. februar 2013 
 

Kl.10:15 – 13:00, møterom 487 Helga Engs Hus  
 
 

Tilstede: Berit Rognhaug, Jørgen Frost, Solveig-Alma Halaas Lyster, Peer Møller, Silje Systad,  

Astri Wilter Eriksson, Daniel Sandbakken Nilsen og Camilla Rake 

Referent: Camilla Rake  

 
 
SAKSLISTEN BLE GODKJENT  
 
 
ORIENTERINGSSAKER  
 
 
A/01:  Godkjenning av protokoll 

ePhortenr. 2012/7922 
 
A/02:   Ressurssituasjonen 

A/03:  Arbeidet med årsplan 2013-2015 

A/04:  Tilsetting av professor II-ere 

A/05:  Tilsetting og tiltredelse i 3 stipendiatstillinger 

 
 
FULLMAKTSSAKER   
 
Ingen 

 

ORDINÆRE SAKER  

Sak 01/13: Valgt eller tilsatt ledelse ved Institutt for spesialpedagogikk 
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01/13 A: Instituttstyret vedtar revidert Administrasjonsreglement. 
 
01/13 B: Instituttstyret vedtar at instituttleder tilsettes for kommende 
åremålsperiode. 

 
Sak 02/13: Retningslinjer for tildeling og bruk av forsknings- og utviklingsmidler 

 
Instituttstyret vedtar ledelsens forslag til retningslinjer for tildeling og bruk av 
forsknings- og utviklingsmidler med de forslag til endringer som fremkom i møtet. 

Sak 03/13: Re-utlysing av 2 stipendiatstillinger 
 
Instituttstyret vedtar ledelsens forslag til utlysningstekster for to stipendiat-
stillinger innenfor fagområdene matematikkvansker og utviklingshemning med de 
forslag til endringer som fremkom i møtet. 

Sak 04/13: Utlysning av stilling som professor/førsteamanuensis innenfor 
fagområdet logopedi 
 
Instituttstyret vedtar ledelsens forslag til utlysningstekst for stillingen som 
professor/førsteamanuensis innenfor fagområdet logopedi med de forslag til 
endringer som fremkom i møtet. 

Sak 05/13: Utlysning av stilling som professor/førsteamanuensis innenfor 
fagområdet utviklingshemning 
 
Instituttstyret vedtar ledelsens forslag til utlysningstekst for stillingen som 
professor/førsteamanuensis innenfor fagområdet utviklingshemning med de 
forslag til endringer som fremkom i møtet. 

Sak 06/13: Utlysning av stilling som professor/førsteamanuensis innenfor 
fagområdet rådgivning, innovasjon og spesialpedagogisk 
utviklingsarbeid 
 
Instituttstyret vedtar ledelsens forslag til utlysningstekst for stillingen som 
professor/førsteamanuensis innenfor fagområdet rådgivning, innovasjon og 
spesialpedagogisk utviklingsarbeid med de forslag til endringer som fremkom i 
møtet. 

 
Sak 07/13: Innstilling av søkere til stilling som førsteamanuensis/professor ved 

Institutt for spesialpedagogikk innenfor fagområdet utviklingshemning. 

 

Unntatt offentlighet: offl.§ 25 

 

ePhortenr. 2012/6555 
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Instituttstyret innstiller XX for stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innenfor 

fagområdet utviklingshemning. 

 
 
DRØFTINGSSAKER  

D 01/13: Fremtidige studietilbud  

 

 

EVENTUELT 

  
E 01/13: Tilrettelegging for studenter med funskjonshemning eller helsemessige 

problemer 

 

 

Berit Rognhaug 

Instituttleder 

 

Camilla Rake 

saksbehandler                                       

                                         

 


