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SAKSLISTEN BLE GODKJENT MED DE ENDRINGER SOM FREMKOM I MØTET 
 
Eventueltsak «forslag om tildeling av ekstra post doc-stilling knyttet til Oslo Assessment and 
Learning Lab» ble flyttet til vedtakssak 49/15 
 
Eventueltsak «utlysningstekster» ble flyttet til drøftingssak D 09/15 
 
 
 
ORIENTERINGSSAKER  
 
 
O/01:  Godkjenning av protokoll 

ePhortenr. 1206-9 
(Godkjent på sirkulasjon) 
 

O/02:  Bedømmelse av avhandling for graden PhD.  
ePhortenr. 2010/15658 
  

O/03:  Avvikling av lese- og skrivemaster og Lese- og skriveveileder 

O/04:  Søknad om opprettelse av Senter for fremragende forskning (SFF) 

O/05:  Erasmus + 

O/06:  HMS og beredskap  

O/07:  Endring av sakkyndig komite – psykososiale vansker 
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O/08:  Resultat - valg til instituttstyret ved ISP for 2016 

  Resultatet er lagt ut på nettsiden: 

http://www.uv.uio.no/om/organisasjon/valg/valg-til-instituttstyrene/isp/valgresultat/ 

 
 
FULLMAKTSSAKER  
  
 
F 11/15: Oppnevning av komité for vurdering av stipendiatstilling innenfor 

fagområdet logopedi   

 

VEDTAKSSAKER  

V 40/15: Forlengelse av tilsetting som professor II innenfor fagområdet 
matematikkvansker 

 
ePhortenr. 2013/13742 
 
Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 
 
NN innstilles til forlenget midlertidig tilsetting i 20 % stilling som professor 
II innen fagområdet matematikkvansker fra 1.1.2016 til og med 31.12.2017. 
 

V 41/15: Innstilling til stilling som professor innenfor fagområdet spesifikke lese- 
og skrivevansker/ grunnleggende lese- og skriveprosesser.  

ePhortenr. 2014/11407 
 
Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 
 
 
a) 
Instituttstyret ved Institutt for spesialpedagogikk innstiller NN til fast tilsetting i 
stilling som professor (SKO 1013) innen fagområdet spesifikke lese- og 
skrivevansker og/ eller grunnleggende lese- og skriveprosesser ved Institutt for 
spesialpedagogikk. 
 
b) 
Instituttstyret ved Institutt for spesialpedagogikk innstiller XX til fast tilsetting i 
stilling som professor (SKO 1013) innen fagområdet spesifikke lese- og 
skrivevansker og/ eller grunnleggende lese- og skriveprosesser ved Institutt for 
spesialpedagogikk. 

 

http://www.uv.uio.no/om/organisasjon/valg/valg-til-instituttstyrene/isp/valgresultat/
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V 42/15: Innstilling til stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet 
utviklingshemning.  

ePhortenr. 2014/11411 
 
Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 
 
Instituttstyret ved Institutt for spesialpedagogikk innstiller NN til fast tilsetting i 
stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen fagområdet utviklingshemning ved 
Institutt for spesialpedagogikk. 

 
V 43/15: Innstilling til stilling som post doc innenfor fagområdet 

utviklingshemning.  

ePhortenr. 2014/11414 
 
Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 
 
Instituttstyret ved Institutt for spesialpedagogikk innstiller NN for midlertidig 
tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) innenfor fagområdet 
utviklingshemning for en periode på 3 år med 10 % arbeidsplikt. 
 

V 44/15: Innstilling til stilling som post doc med tilknytning til forskergruppen 
Child Language and Learning (CLL). Ref. 2014/11413 

ePhortenr. 2014/11413 
 
Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 
 
a) 
Instituttstyret ved Institutt for spesialpedagogikk innstiller NN for midlertidig 
tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til forskergruppen CLL for en 
periode på 3 år med 10 % arbeidsplikt. 
 
b) 
Instituttstyret ved Institutt for spesialpedagogikk innstiller XX for midlertidig 
tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til forskergruppen CLL for en 
periode på 3 år med 10 % arbeidsplikt. 
 
For begge vedtakene: 
Hvis NN eller XX takker nei til tilbudet om stilling går tilbudet videre til neste 
rangerte, YY 

 
V 45/15: Årsplan 2016-2018 

 Instituttstyret tar forslaget til Årsplan 2016 – 2018 til orientering, og ber ledelsen 
om å legge frem et nytt forslag til årsplan med utgangspunkt i UVs Årsplan for 
perioden 2016 – 2018 når denne er vedtatt av fakultetsstyret. 
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V 46/15: Budsjett 2016 

Instituttets budsjett for 2016 vedtas med de endringer/ kommentarer som kom 

fram i møtet. 

 
V 47/15: Stillingsplan 2016 – 2020 

Instituttstyret vedtar stillingsplanen for perioden 2016 – 2020 med de endringer 

som kom fram i møtet. 

 

V48/15: Møteplan for instituttstyret våren 2016 

  Instituttstyrets vedtar den foreslåtte møteplan for våren 2016: 

 

- 2. februar kl 10.15 

- 2. mars kl 10.15 

- 5. april kl 10.15 

- 10. mai kl 10.15 

- 7. juni kl 10.15 

 

V 49/15: Forslag om tildeling av ekstra post doc-stilling knyttet til Oslo 
Assessment and Learning Lab 

 
Saken ble endret fra eventueltsak til vedtakssak (49/15) i møtet 
 
Fordi instituttets økonomi tillater det, gir instituttstyret sin tilslutning til at det 

tildeles en stilling som post doc for en periode på 3 år for å arbeide med etablering 

av Oslo Assessment and Learning Lab. Forslaget til utlysningstekst vedtas med de 

endringer som kom fram i møtet. 
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DRØFTINGSSAKER  

 

D 09/15:  Utlysningstekster 

  Saken ble endret fra eventueltsak til drøftingssak (D 09/15) 

For fremtidige utlysninger bør det vurderes om stillinger skal utlyses kun som 

førsteamanuensis  

   

 

 

EVENTUELT 

 

 

Berit Rognhaug 
Instituttleder          

 
Kristin F. Fredriksen 

          Kontorsjef/ sekretær 
 


