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SAKSLISTEN BLE GODKJENT  
 
 
 
ORIENTERINGSSAKER  
 
 
O 06/17: Godkjenning av protokoller 

ePhortenr. 2017/1594-2, 2017/1594-3, 2017/1594-4, 2017/1594-5 og 2017/1594-6 
(Godkjent på sirkulasjon) 
 

O 07/17: HMSB   

   

 
 
FULLMAKTSSAKER  
  
 
F 04/17: Oppnevning av komité til stilling som professor/førsteamanuensis 

innenfor rådgivning og innovasjon 

ePhortenr. 2016/ 12243 
 
Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 
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VEDTAKSSAKER  

 

V 09/17: Søknad om forskningstermin 
     

Liv Duesund tildeles 75 % forskningstermin kalenderåret 2018 under forutsetning 
av at undervisningsforpliktelsene jfr. instituttets regler for forskningstermin er 
oppfylt ved oppstart av forskningstermin.   

 
V 10/17: Søknad om forskningstermin  

Øistein Anmarkrud tildeles 100 % forskningstermin for høstsemesteret 2018 og 

vårsemesteret 2019. 

V 11/17: Kunngjøring av stilling som postdoktor innenfor FRIPRO/ NFR-
finansierte prosjektet «The Biopolitics of Disability, Illness, and 
Animality: Cultural Representations and Societal Significance» 
(BIODIAL) 

ePhortenr. 2017/ 3747 
 
Instituttstyret ved Institutt for spesialpedagogikk slutter seg til vedlagte forslag til 
kunngjøringstekst for postdoktor (SKO 1352) innenfor FRIPRO/NFR-finansierte 
prosjektet «The Biopolitics of Disability, Illness, and Animality: Cultural 
Representations and Societal Significance» (BIODIAL). 
 

Stillingen finansieres av FRIPRO/NFR-midler. 

 
V 12/17: Forlenget tilsetting av universitetslektor innenfor fagområdet 

audiopedagogikk 

ePhortenr. 2016/ 2824 
 
Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 

Instituttstyret ved ISP innstiller NN for forlenget midlertidig tilsetting i stilling 
som universitetslektor (SKO 1009) innenfor fagområdet audiopedagogikk ved 
Institutt for spesialpedagogikk fra 15.5.2017. Tilsettingen er midlertidig til og med 
31.12.2017 med hjemmel i tjenestemannslovens § 3 nr. 2 a, som gir rettslig 
grunnlag for midlertidighet når tjenestemannen trengs bare for et bestemt 
tidsrom. 
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V 13/17: Forlenget tilsetting av universitetslektor innenfor fagområdet  
  utviklingshemning 

ePhortenr. 2008/ 9047 
 
Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 

 Instituttstyret ved ISP innstiller NN for forlenget midlertidig tilsetting i stilling 
som universitetslektor (SKO 1009) innenfor fagområdet utviklingshemning ved 
Institutt for spesialpedagogikk fra 10.8.2017. Tilsettingen er midlertidig til og med 
9.8.2018 med hjemmel i tjenestemannslovens § 3 nr. 2 a, som gir rettslig grunnlag 
for midlertidighet når tjenestemannen trengs bare for et bestemt tidsrom. 

 

V 14/17: Forlenget tilsetting av universitetslektor innenfor fagområdet logopedi 
 

ePhortenr. 2015/ 3621 

Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 

 Instituttstyret ved ISP innstiller NN for forlenget midlertidig tilsetting i stilling 
som universitetslektor (SKO 1009) innenfor fagområdet logopedi ved Institutt for 
spesialpedagogikk fra 1.8.2017. Tilsettingen er midlertidig til og med 31.7.2018 
med hjemmel i tjenestemannslovens § 3 nr. 2 a, som gir rettslig grunnlag for 
midlertidighet når tjenestemannen trengs bare for et bestemt tidsrom. 

 

V 15/17: Tilsetting av universitetslektor i midlertidig stilling innenfor fagområdet 
psykososiale vansker 

ePhortenr. 2013/ 591 

Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 

 Instituttstyret ved ISP innstiller NN til midlertidig tilsetting i stilling som 
universitetslektor (SKO 1009) innenfor fagområdet psykososiale vansker ved 
Institutt for spesialpedagogikk fra 3.4.2017. Tilsettingen er midlertidig til og med 
2.4.2018 med hjemmel i tjenestemannslovens § 3 nr. 2 a, som gir rettslig grunnlag 
for midlertidighet når tjenestemannen trengs bare for et bestemt tidsrom. 
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V 16/17: Innstilling til fast tilsetting i stilling som professor/ førsteamanuensis 
innen fagområdet hørsel, språk og kommunikasjon  

ePhortenr. 2016/ 1358 

Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 

Instituttstyret ved Institutt for spesialpedagogikk innstiller NN til fast tilsetting i 
stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen fagområdet hørsel, språk og 
kommunikasjon ved Institutt for spesialpedagogikk. 

 

  

DRØFTINGSSAKER  

 

D 04/17: Forslag til kriterier for kvalifisering av sensorveiledning og 
karakterbegrunnelser 

 

D 05/17: Om ny femårig lærerutdanning og rekruttering til masterstudier ved ISP 

 

D 06/17: Utlysningstekst 1. amanuensis/ professor i spesialpedagogikk 

 

D 07/17: Justering av stillingsplan for midlertidig ansatte 

 

 

 

EVENTUELT 

 

 

Øistein Anmarkrud 
Fungerende instituttleder          

Kristin F. Fredriksen 
          Kontorsjef/ sekretær 
 


