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SAKSLISTEN BLE GODKJENT MED DE ENDRINGER SOM FREMKOM I MØTET 
 
Orienteringssak O 28/16 «Tilsetting i stilling som professor/ førsteamanuensis i psykososiale 
vansker» ble lagt til i sakslisten. 
 
 
 
ORIENTERINGSSAKER  
 
O 24/16: Godkjenning av protokoll 

ePhortenr. 2016/ 1435-10 
(Godkjent på sirkulasjon) 

 
O 25/16: Tilsetting i stilling som postdoktor innen Language learning in primary 

school children ved ISP  

 ePhortenr. 2016/4044 

O 26/16: Tilsetting i stilling som postdoktor innen utviklingshemning  

  ePhortenr. 2016/ 4042  

O 27/16: HMSB 

O 28/16: Tilsetting i stilling som professor/ førsteamanuensis i psykososiale 
vansker 

 ePhortenr. 2015/3624 
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FULLMAKTSSAKER  

  
F 06/16: Sakkyndig komité til stilling som professor/ førsteamanuensis innen 

nevrovitenskap   

ePhortenr. 2016/4047 
 
Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 
 

  

VEDTAKSSAKER  

 

V 33/16: Ny instituttleder ved Institutt for spesialpedagogikk 
   

 Instituttstyret vedtar at ny instituttleder for kommende åremålsperiode skal 
ansettes jfr. instituttets administrasjonsreglement § 4, og ber instituttledelsen ta 
kontakt med fakultetet for å starte ansettelsesprosessen. 
 
 

V 34/16: Utlysningstekst - stipendiat innenfor fagområdet test og observasjon 
med fokus på tidlig språk og læring 

 
  ePhortenr. 2016/ 11151 
 

Instituttstyret ved Institutt for spesialpedagogikk slutter seg til vedlagte forslag til 
kunngjøringstekst for stilling som stipendiat (SKO 1017) innenfor fagområdet test 
og observasjon med fokus på tidlig språk og læring med de endringer som 
fremkom i møtet. 

 
 
V 35/16: Utlysningstekst - stipendiat innenfor fagområdet spesifikke lese- og 

skrivevansker 
 
  ePhortenr. 2016/11154 
   
  Instituttstyret ved Institutt for spesialpedagogikk slutter seg til vedlagte forslag til 

kunngjøringstekst for stilling som stipendiat (SKO 1017) innenfor fagområdet 
spesifikke lese- og skrivevansker. 
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V 36/16: Oppnevning av vararepresentanter til innstillingsutvalget 

Som varamedlem for instituttleder i innstillingsutvalget foreslås instituttnestleder, 

deretter andre instituttnestleder. 

Som varamedlem for representant fra de faste vitenskapelig ansatte i 

innstillingsutvalget foreslås andre ordinære instituttstyremedlem for faste 

vitenskapelig ansatte, deretter 1. varamedlem fra gruppen faste vitenskapelig 

ansatte. 

Som varamedlem for representant fra de midlertidig vitenskapelig ansatte i 

innstillingsutvalget foreslås 1. vararepresentant til instituttstyret fra gruppen 

midlertidig vitenskapelig ansatte, deretter 2. varamedlem fra gruppen midlertid 

vitenskapelig ansatte. 
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