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Protokoll fra styremøte ved ISP 6. juni 2017 
 

Kl, 10.15, møterom 494, Helga Engs Hus  
 
 

Tilstede: Øistein Anmarkrud, Jan Grue, Heidi Mjelve, Monica Melby-Lervåg, Nicolai 

Mowincel-Trysnes, Gøril Moljord, Mai Nayeli Hauge og Isabelle Sofie Dones 

Urdalen 

Forfall:   

Referent: Kristin F. Fredriksen 

 
 
SAKSLISTEN BLE GODKJENT  
 
 
 
ORIENTERINGSSAKER  
 
O 08/17: Godkjenning av protokoll 

ePhortenr. 2017/1594-8 og 2017/1594-9  
(Godkjent på sirkulasjon) 

 
O 09/17: ERC-søknader 
 
O 10/17: Sensurprosjektet (CEMO) 
 
O 11/17: HMSB   

 
 
FULLMAKTSSAKER  
  
Ingen  
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VEDTAKSSAKER  

V 20/17: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis innen spesialpedagogikk 
med vekt på kvantitative metoder 

 
ePhortenr. 2017/6064 
 
Instituttstyret ved Institutt for spesialpedagogikk slutter seg til vedlagte forslag til 
kunngjøringstekst for førsteamanuensis (SKO 1011) innen spesialpedagogikk med 
vekt på kvantitative metoder med de endringer som fremkom i møtet. 
 

Stillingen finansieres av ISP. 
 

 
V 21/17: Innstilling til tilsetting av instituttleder ved ISP 

ePhortenr. 2016/12361 
 
Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 
 
Instituttstyret ved Institutt for spesialpedagogikk innstiller NN til stilling som 
instituttleder ved Institutt for spesialpedagogikk for en periode på 4 år fra den dato 
fakultetet bestemmer.  
 
Tilsettingen er midlertidig i henhold til lov om universiteter og høyskoler, § 6-4,  
pkt d. 
 
 

V 22/17: Innstilling til fast tilsetting som professor/ førsteamanuensis innen 
fagområdet spesifikke lærevansker 

ePhortenr. 2016/1366 
 
Unntatt offentlighet, Jf. Fvl.§25 
 
Instituttstyret ved Institutt for spesialpedagogikk innstiller NN til fast tilsetting, i 
stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen fagområdet spesifikke lærevansker 
ved Institutt for spesialpedagogikk. 
 

 
V 23/17: Søknad om forskningstermin 
 

Imac Maria Zambrana innvilges forskningstermin høstsemesteret 2017 og 

vårsemesteret 2018 
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V 24/17: Justering av stillingsplan for midlertidig ansatte 

Styret vedtar den justerte stillingsplanen for midlertidig ansatte med de endringer 

som fremkom i møtet 

 

V 25/17: Nye retningslinjer for praksis 

Styret vedtar nye retningslinjer for praksis med de endringer som fremkom i 

møtet. Retningslinjene innføres fra høsten 2017  

 

 
V 26/17: Innføring av kriterier for sensorveiledning og begrunnelser 

 Styret vedtar at det som et ledd i kvalitetssikring av vurderingsarbeidet ved 
eksamen, innføres kriterier for utarbeidelse av sensorveiledninger og begrunnelser 

 

V 27/17: Timeuttelling i forbindelse med innføring av kriterier for 
sensorveiledning og begrunnelser 

 
                         Styret vedtar at som et ledd i kvalitetssikring av sensur, gis det uttelling til 

sensorer i form av 0,25 t. per skriftlig begrunnelse som utarbeides 
    

 
V 28/17: Møtedatoer for instituttstyret høsten 2017  

  Styret vedtar følgende møtedatoer for instituttstyret høsten 2017: 

  12. september kl. 10.15 
  10. oktober kl. 10.15 
                          12. desember kl. 10.15 

 
DRØFTINGSSAKER  

Ingen 

 

EVENTUELT 

- Innkjøp av iPads til styret 

 

Øistein Anmarkrud 
Fungerende instituttleder          

Kristin F. Fredriksen 
          Kontorsjef/ sekretær 


