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SAKSLISTEN BLE GODKJENT  
 
 
 
ORIENTERINGSSAKER  
 
 
O/01:  Godkjenning av protokoll 

ePhortenr. 2015/ 1206-11 
(Godkjent på sirkulasjon) 
 

O/02:  Tilsettinger i stipendiat, postdoc og førsteamanuensis/professor - status 

O/03:  Forskningslederprogrammet  

O/04:  Komité 5-årig grunnskolelærerutdanning - høring 

O/05:  Utvidelse av Programrådet Spesialpedagogikk 

O/06:  Midlertidig tilsetting universitetslektorer 2016 – 2017 

O/07:  HMS   
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FULLMAKTSSAKER  
  
F 01/16: Oppnevning av komité postdoc på NFR-prosjekt  

ePhortenr. 2015/11019 

  

VEDTAKSSAKER  

 

V 01/16: Utlysningstekst stipendiat på NFR-prosjekt 

ePhortenr. 2016/1341 
 
Instituttstyret ved Institutt for spesialpedagogikk slutter seg til vedlagte forslag til 
kunngjøringstekst for stilling som stipendiat (SKO 1017) knyttet til NFR-prosjektet 
“Supporting Shy Students: A National Study of Teaching Practices” med de 
endringer som fremkom i møtet. 

 
 
V 02/16: Utlysningstekst - reutlysning stipendiat logopedi 

ePhortenr. 2016/1345 
 
Instituttstyret ved Institutt for spesialpedagogikk slutter seg til vedlagte forslag til 
kunngjøringstekst for stilling som stipendiat (SKO 1017) knyttet til fagområdet 
logopedi med de endringer som fremkom i møtet. 

 
 
V 03/16: Utlysningstekst førsteamanuensis/professor rådgivning 

ePhortenr. 2016/1354 
 
Instituttstyret ved Institutt for spesialpedagogikk slutter seg til vedlagte forslag til 
kunngjøringstekst for stilling som professor (SKO 1013/førsteamanuensis (SKO 
1011) innenfor fagområdet rådgivning med de endringer som fremkom i møtet. 

 
 
V 04/16: Utlysningstekst førsteamanuensis/professor språk, hørsel og 

kommunikasjon 

ePhortenr. 2016/1358 
 
Instituttstyret ved Institutt for spesialpedagogikk slutter seg til vedlagte forslag til 
kunngjøringstekst for stilling som professor (SKO 1013/førsteamanuensis (SKO 
1011) innenfor fagområdet språk, hørsel og kommunikasjon med de endringer som 
fremkom i møtet. 
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V 05/16: Utlysningstekst førsteamanuensis/professor matematikkvansker 

ePhortenr. 2016/1364 
 

 Instituttstyret ved Institutt for spesialpedagogikk slutter seg til vedlagte forslag til 
kunngjøringstekst for stilling som professor (SKO 1013/ førsteamanuensis (SKO 
1011) innenfor fagområdet matematikkvansker med de endringer som fremkom i 
møtet. 
 
 

V 06/16: Utlysningstekst førsteamanuensis/professor spesifikke lærevansker 

ePhortenr. 2016/1366 
 
Instituttstyret ved Institutt for spesialpedagogikk slutter seg til vedlagte forslag til 
kunngjøringstekst for stilling som professor (SKO 1013)/førsteamanuensis (SKO 
1011) innenfor fagområdet spesifikke lærevansker med de endringer som fremkom 
i møtet. 
 
 

V 07/16: Innstilling stipendiat CLL 

ePhortenr. 2015/7531 
 

  Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 

Instituttstyret ved Institutt for spesialpedagogikk innstiller NN for midlertidig 
tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) knyttet til NFR-prosjektet «The 
vocabulary learning challenge» for en periode på 4  år. 

Tilsettingen er midlertidig i henhold til tjenestemannslovens § 3 punkt 2 e og 
forskriftene til tjenestemannslovens § 3 d. 

3 år av stillingen finansieres av eksterne midler, det 4. året av instituttet 
 (arbeidsplikt). 
 

V 08/16: Innstilling 1.am/professor «Kvalitativ metode» 

 ePhortenr. 2014/11412  

 Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 
 
Instituttstyret ved Institutt for spesialpedagogikk innstiller NN til fast tilsetting i 
stilling som professor SKO 1013 innen fagområdet kvalitativ forskningsmetode ved 
Institutt for spesialpedagogikk. 
 
Hvis NN takker nei til stillingen går tilbudet videre til XX, men da som 
førsteamanuensisstilling. 
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V 09/16: Innstilling 1.am/professor «Observasjon og test» 

 ePhortenr. 2015/3625 

 Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 

Instituttstyret ved Institutt for spesialpedagogikk innstiller NN til fast tilsetting i 
stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen fagområdet observasjon og test 
ved Institutt for spesialpedagogikk. 

 

V 10/16: Forlenget tilsetting universitetslektor  

 ePhortenr. 2008/9047  

 Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 

Instituttstyret ved ISP innstiller NN til forlenget midlertidig tilsetting som vikar i 
stilling som universitetslektor (SKO 1009) innenfor fagområdet utviklingshemning 
ved Institutt for spesialpedagogikk fra 10.8.2016 til og med 9.8.2017 

 

V 11/16: Forlenget tilsetting universitetslektor 

 ePhortenr. 2015/3621  

 Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 

Instituttstyret ved ISP innstiller NN for forlenget midlertidig tilsetting som vikar i 
stilling som universitetslektor (SKO 1009) innenfor fagområdet logopedi ved 
Institutt for spesialpedagogikk fra 1.8.2016 til 31.7.2017. 

 

 

V 12/16: Forlenget tilsetting professor II 

 ePhortenr. 2013/15194  

 Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 

  NN innstilles til forlenget midlertidig tilsetting i 20 % stilling som 
professor II innen fagområdet utviklingshemning fra 1.4.2016 til og med 31.3.2018. 
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V 13/16: Tilsetting i midlertidig stilling som vitenskapelig assistent knyttet til 
DSL+prosjektet 

 ePhortenr. 2016/1328 

 Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 

  Instituttstyret ved Institutt for spesialpedagogikk innstiller NN til midlertidig 
tilsetting i 60 % stilling som vitenskapelig assistent SKO 1019 knyttet til The Down 
Syndrome Language Plus-project fra 1.3.2016 til 28.2.2017. 

 

V 14/16: Stillingsplan – behov for justeringer av fagområder? 

 Instituttstyret vedtok følgende fagområder for 3 faste vitenskapelige stillinger med 
tilsetting i 2018:  
- Logopedi 
- Tidlig språkutvikling med tilknytning til The Oslo Assessment and Learning 

Lab (OALL) 
- Nevrologi med relevans til spesialpedagogikk 

 
 

V 15/16: Årsplan 2016-2018 

  Instituttets årsplan for 2016-2018 vedtas med de endringer som kom fram i møtet. 
Operasjonalisering av årsplanen bør drøftes med personalet. 

 

V 16/16: Oppnevning av innstillingsutvalg 

  Instituttstyret oppnevner Peer Møller Sørensen og Hanne Hjetland som 
medlemmer i innstillingsutvalget. 

 

DRØFTINGSSAKER  

Ingen saker 

 

EVENTUELT 

 
Berit Rognhaug 
Instituttleder          

Kristin F. Fredriksen 
          Kontorsjef/ sekretær 


