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Blindern, 17. mars 2015        Institutt for spesialpedagogikk 

Saksnr.  2015/1207       Postboks 1140, Blindern 

         NO-0318 Oslo   

          

 

Protokoll fra styremøte ved ISP 17. mars 2015 
 

Kl.10:15 – 13:00, møterom 494 Helga Engs Hus  
 
 

Tilstede: Berit Rognhaug, Peer Møller Sørensen, Solveig Alma Lyster, Ona Bø Wie, Hanne 

Næss Hjetland, Elise Mari Soleng, Karina Lindberget og Sigurd Hasle (for Jorunn 

Yttri) 

Forfall:  Kristin F. Fredriksen 

Referent: Berit Rognhaug 

 
 
SAKSLISTEN BLE GODKJENT  
 
 
ORIENTERINGSSAKER  
 
 
O 01/15: Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 25. februar 2015 

ePhortenr. 2015/ 1206-4 
(Godkjent på sirkulasjon) 

 
O 02/15: Søknad Erasmus +, steg 1   

O 03/15: Arbeidet med oppnevning av sakkyndige komiteer   

O 04/15: HMS  

   

 
 
FULLMAKTSSAKER  
  
Ingen 
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VEDTAKSSAKER  

 

V 07 /15: Retningslinjer for tildeling av seniorkontor 
  

Ved Institutt for spesialpedagogikk innføres fra 01.08.2015 søknadsbasert ordning 

for forlenget tilknytning for pensjonister med utgangspunkt i UiOs til enhver tid 

gjeldende retningslinjer for slik tilknytning og instituttets faglige prioriteringer og 

behov. 

 

V 08/15: Revidering av retningslinjer for praktisering av 
arbeidspliktbestemmelsene ved ISP 

Reviderte retningslinjer for praktisering av arbeidspliktbestemmelsene ved ISP 

vedtas med de forslag til endringer som framkom i møtet. 

 

V 09/15: Mandat for arbeidet for og oppnevning av utvalg som skal gjennomgå 
instituttets studieportefølje 

 En arbeidsgruppe bestående av faglig studieleder Øistein Anmarkrud (leder av 

 arbeidsgruppen), administrativ studieleder Alberto V. Thoresen (sekretær for 

arbeidsgruppen) 1.-amanuensis Kari-Anne Bottegaard Næss, 1. -amanuensis Liv 

Heidi Mjelve, 1.-amanuensis Janne von Koss Torkildsen og studentrepresentant Elise 

Mari Soleng skal gjennomgå instituttets studieportefølje.  

 

Arbeidsgruppen har følgende mandat: 

«Arbeidsgruppen skal med utgangspunkt i rapporten fra det eksterne program-

evalueringsutvalget og andre relevante informasjonskilder foreta en helhetlig 

  gjennomgang av instituttets programportefølje, og komme med konkrete tiltak  

til eventuelle endringer i programmene. I vurderingen bes utvalget spesielt vurdere 

sammenhengen i studieprogrammene fra bachelor- via mastergrad til 

forskerutdanning  (PhD). Utvalget skal også se på omfang av undervisning og 

  veiledning med utgangspunkt i instituttets økonomi og personalsituasjon.» 

 

Arbeidsgruppen skal holde kontakt med instituttets vitenskapelige og administrative 

miljø i prosessen fram mot et anbefalt forslag.  
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V 10/15: Utlysningstekst til stilling som førsteamanuensis/professor innenfor 

observasjon, kartlegging og test (reutlysning) 

 

ePhortenr. 2015/3625 
 
Instituttstyret ved Institutt for spesialpedagogikk slutter seg til vedlagte forslag til 
kunngjøringstekst for stilling som professor(SKO 1013)/ 
førsteamanuensis (SKO 1011) innenfor fagområdene observasjon og test med de 
endringer som kom fram i møtet. 

 

V 11/15: Utlysningstekst til stilling som førsteamanuensis/professor innenfor 
fagområdet psykososiale vansker (reutlysning) 

ePhortenr. 2015/3624 
 
Instituttstyret ved Institutt for spesialpedagogikk slutter seg til vedlagte forslag til 
kunngjøringstekst for stilling som professor(SKO 1013)/ førsteamanuensis (SKO 
1011) innenfor fagområdet psykososiale vansker med de endringer som kom fram i 
møtet. 

 

V 12/15: Innstilling til stilling som professor II innenfor fagområdet logopedi  

  (stemmevansker) 

 
ePhortenr. 2015/3368 
 
Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 

 
XX innstilles til 20 % stilling som professor II innen logopedi for en periode på 2 år.  

Tilsettingen er midlertidig med hjemmel i forskriftenes § 5 b i tjenestemannsloven.  

Stillingen finansieres av instituttet. 
 

V 13/15: Innstilling til stipendiatstilling innenfor fagområdet hørsel, språk og 

 kommunikasjon (audiopedagogikk) 

ePhortenr. 2014/7252 
 
Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 
 
Instituttstyret ved Institutt for spesialpedagogikk innstiller XX 
for midlertidig tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) innenfor 
fagområdet audiopedaogikk for en periode på 4 år med 25 % arbeidsplikt. 
 
Tilsettingen er midlertidig i henhold til tjenestemannslovens § 3 e. 
 
Stillingen finansieres av instituttet. 
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V 14/15: Innstilling til stipendiatstilling innenfor fagområdet utviklingshemning 
 

ePhortenr. 2014/7250 
 

 Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 
 
Instituttstyret ved Institutt for spesialpedagogikk innstiller XX for 
midlertidig tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) innenfor fagområdet 
utviklingshemning for en periode på 4 år med 25 % arbeidsplikt. 
 
Dersom XX takker nei til tilbudet om stilling går tilbudet videre til den neste 
rangerte. 
 
Tilsettingen er midlertidig i henhold til tjenestemannslovens § 3 e. 
 
Stillingen finansieres av instituttet. 

 

V 15/15: Innstilling til midlertidig tilsetting som universitetslektor uten 

forutgående utlysning innenfor fagområdet logopedi 

ePhortenr. 2015/3621 
 

 Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 
 
«Instituttstyret ved ISP innstiller XX for midlertidig tilsetting som 
universitetslektor (SKO 1009) innenfor fagområdet logopedi ved Institutt for 
spesialpedagogikk for en periode på ett år». 
 

 
V 16/15: Innstilling til midlertidig tilsetting som universitetslektor uten 

forutgående utlysning innenfor fagområdet utviklingshemning 

ePhortenr. 2008/9047 
 
Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 
 
«Instituttstyret ved ISP innstiller XX for midlertidig tilsetting som 

universitetslektor (SKO 1009) innenfor fagområdet utviklingshemning ved 
Institutt for spesialpedagogikk for en periode på ett år». 

 
 
 
V 17/15: Søknad om forskningstermin våren 2016 
 

XX sin søknad om forskningstermin våren 2016 avslås med begrunnelse at kravet 

om dokumentert publisering i tellende publiseringskanaler ikke er innfridd over tid 

og at det er gått for kort tid siden forrige forskningstermin. 
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V 18/15: Årsplan 2015 – 2017 

 

  Instituttstyret vedtar forslaget til Årsplan 2015-2017. 

 
 

DRØFTINGSSAKER  

 

D 05/15: Revidering av gjennomføringsplan for faglige prioriteringer (2009) 
gjeldende fra 2015 

 

  

 

EVENTUELT 

 

 

Berit Rognhaug 
Instituttleder          

Kristin F. Fredriksen 
          Kontorsjef/sekretær 
 


