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Sak 0/1: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 

 

Vedtak: 

Styret godkjente innkallingen.  

 

Sak 0/2: GODKJENNING AV PROTOKOLL, ref.nr. 2020/475 

Protokoll fra styremøtet 24. september 2020 fulgte dagsorden.  

 

Vedtak: 

Protokoll fra styremøtet 24. september 2020 godkjennes. 

 

 

VEDTAKSSAKER 

 

Sak 1:  Videreføring av CEMOs virksomhet, ref. sak 2013/10674 

Saksnotat fulgte dagsorden. 

 

  Vedtak: 

CEMO videreføres som selvstendig grunnenhet ved fakultetet også etter 
utløpet av perioden med særbevilgning fra Kunnskapsdepartementet. Det 
gjennomføres en prosess iht regel- og avtaleverk med sikte på å avklare 
styringsform. 
 
Det legges til grunn at det gjennomføres en evaluering av senteret tre år etter 
KDs særbevilgning bortfaller, og at evalueringen bare omfatter senterets 
forankring ved fakultetet. 
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Sak 2:  Strategisk plan 2020-2030, ref. sak 2019/3656 

Saksnotat fulgte dagsorden. 
 
  Vedtak: 

Fakultetsstyret viser til notat fra dekanen vedlagt forslag til «Strategisk plan 
2020-2030 – Det utdanningsvitenskapelige fakultet» og vedtar planen med 
de forslag til endringer som framkom i møtet. 
 
Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre redaksjonelle justeringer som ev 
skulle vise seg nødvendig eller hensiktsmessig når planen skal gjøres 
tilgjengelig for allmennheten på nett m.v. 
 
 

Sak 3: Ansettelse av instituttleder ved ILS, ref. sak 2020/7579 
 Unntatt offentlighet, jf. Offentlighetsloven § 25 

Saksnotat med vedlegg var sendt styremedlemmene i egen sending. 
 
  Vedtak: 

Fakultetsstyret ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet slutter seg til 
instituttets innstilling og ansetter i åremålsstilling som instituttleder SKO 
1475 ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, i perioden 
01.01.2021-31.12.2024, i slik rekkefølge: 
 

1. Dijana Tiplic 

2. Marit Honerød Hoveid 

 
Dersom innstilte nr. 1 takker nei til tilbud om stilling, tilbys stillingen til 
innstilte nr. 2. 
 
Hjemmel for midlertidig ansettelse er iht. uhl § 6-4. 
 
Det gis 6 måneders prøvetid iht. Statsansatteloven § 15. 
 
Stillingen finansieres av instituttet. 

 

 
Sak 4: Forslag til eksterne styremedlemmer til instituttstyret ved IPED, 

ref. sak 2020/10718 
Saksnotat fulgte dagsorden. 

 
  Vedtak: 

Fakultetsstyret oppnevner Guro Ødegård, instituttdirektør ved NOVA, 
OsloMet, som ekstern representant og Halla Bjørk Holmarsdottir, professor 
og prodekan ved Fakultet lærerutdanning og internasjonale studier, 
OsloMet, som vararepresentant til instituttstyret ved Institutt for 
pedagogikk, for perioden 01.01.2021-31.12.2024. 
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Sak 5: Kunngjøring av stilling som instituttleder ved ISP, ref. sak 

2020/10685 
 Saksnotat fulgte dagsorden. 
 
Vedtak: 
Fakultetsstyret godkjenner det fremlagte forslag til kunngjøring av stilling instituttleder  
SKO 1475 ved Institutt for spesialpedagogikk. 
 
 

EVENTUELT 

Ingen saker. 

 
 
 
  
Sten Ludvigsen 
dekan 

Bård Kjos 
fakultetsdirektør 


