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Protokoll 

FAKULTETSSTYREMØTE 
Fredag 9. april 2021, kl 10.15 – 14.00 

i Zoom 
 
 
 
Til stede:  
Rita Hvistendahl (dekan), Melanie Kirmess (prodekan), Øistein Anmarkrud, Veslemøy 
Rydland, Torgeir Christiansen, Rachelle Esterhazy, Bergliot Busk Jonsdottir, Frida 
Rasmussen, Ruben Bredal (fa sak 5), Tanja Storsul, Elaine Munthe, Erik Knain (prodekan, 
observatør), Crina Damsa (visedekan, observatør), Are Turmo (ekstern vara, observatør), 
Tine Sophie Prøitz (ekstern vara, observatør, til kl 1300). 
 
Fra administrasjonen: 
Bård Kjos (fakultetsdirektør), Pascal Morize, Line Sletten, Linn Kristin Stølan og Åge 
Vatnøy (seksjonssjefer) 
 
Meldt forfall: 
 

 

 

Sak 0/1: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 

 

Sak 2 utgår (utsettes) pga. sykdomsforfall. 

Det vil bli gitt en kort orientering om koronasituasjonen. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente innkalling og revidert dagsorden.  

 

 

ORIENTERINGSSAKER 

 

Sak 1:  PROTOKOLL FRA KONSTITUERENE FAKULTETSSTYREMØTET 

29. JANUAR 2021 

  Protokoll fulgte dagsorden. 

 

  Vedtak: 

  Protokollen tas til etterretning. 

 

Sak 2:  PRESENTASJON AV QUINT 

 

  Utgikk pga. sykdomsforfall. 
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Sak 3:  PRESENTASJON AV CEMO 

 

  Vedtak: 

Fakultetsstyret takker senterleder/professor Sigrid Blömeke for 

presentasjonen. 

 

Sak 4:  INNBERETNING TIL FAKULTETSSTYRET 

Saksnotat fulgte dagsorden. 

 

Vedtak: 

Fakultetsstyret tar innberetningen til etterretning.  

 

Sak 5:  ÅRSRAPPORTERING 2020, ref. sak 2020/411 

  Saksnotat fulgte dagsorden. Det ble gitt utdypende presentasjoner i 

 møtet. 

 

Vedtak: 

Fakultetsstyret tar rapporteringen til etterretning. 

 

Sak 6:  IMPLEMENTERING AV REVIDERT KVALITETSSYSTEM, ref. sak 

2020/13095 

  Saksnotat fulgte dagsorden. 

 

  Vedtak: 

  Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning. 

 

Sak 7:  ÅRSRAPPORT 2020 FRA LOKALT ARBEIDSMILJØUTVALG, ref. 

sak 2021/1042 

  Saksnotat fulgte dagsorden. 

 

  Vedtak: 

  Fakultetsstyret tar rapporten til etterretning. 

 

Sak 8:  OU-IT – OMORGANSIERING AV UIOS IT-TJENESTER 

  Orientering ble gitt i møtet. 

 

  Vedtak: 

  Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning. 

 
VEDTAKSSAKER 
 

Sak 9: ANSETTELSE I ÅREMÅLSSTILLING SOM INSTITUTTLEDER SKO 

1475 VED INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK, ref. sak 

2020/10685 Unntatt offentlighet, jf. Off. loven § 25 

 

  Saksnotat med vedlegg var sendt styremedlemmer i egen sending. 



Det utdanningsvitenskapelige fakultet  

Universitetet i Oslo 
 

 

 
  Vedtak (enstemmig): 

Fakultetsstyret ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet slutter seg til 
instituttets innstilling og ansetter 
 
Ona Bø Wie 
 
i åremålsstilling som instituttleder SKO 1475 ved Institutt for 
spesialpedagogikk, i perioden 01.08.2021-31.07.2025. 
 
Hjemmel for midlertidig ansettelse er iht. uhl § 6-4. 
 
Stillingen finansieres av instituttet   
 

Protokolltilførsel fra Frida Rasmussen:  

Det er kritikkverdig og i strid med retningslinjene for tilsetting av 

instituttledere at det ikke deltok en student i intervjugruppen. 

 

Sak 10: REVIDERT STYRINGSSTRUKTUR VED CEMO, ref. sak 2013/10674 

  Saknotat fulgte dagsorden. 

 

  Vedtak (enstemmig): 

  Vedtektene for CEMO endres slik:  

a) Overskriften skal være «Vedtekter for CEMO – Center for Educational  

Measurement».  

 

b) § 4.2 Sammensetning skal lyde slik:  

 

Enhetens styre skal ha seks medlemmer og har følgende sammensetning:  

 Leder: En representant for et relevant fagmiljø ved fakultetet  

 Medlem: En representant for et relevant fagmiljø ved fakultetet  

 Medlem: En valgt representant for de fast ansatte ved enheten  

 Medlem: En valgt representant for de midlertidig ansatte ved enheten  

 Medlem: En student  

 Medlem: Et eksternt medlem  

 

Leder, den andre representanten for fagmiljøene ved UV-fakultetet og det 

eksterne medlemmet, med personlige vararepresentanter, oppnevnes av 

fakultetsstyret etter forslag fra dekanen. 

  

Representantene for de ansatte ved enheten velges iht. UiOs valgreglement. 

Fast ansatte og midlertidig ansatte utgjør hver sin valgforsamling. Det 

velges minst én vararepresentant for hver kategori.  

 

Studentrepresentanten og dennes personlige vararepresentant velges av og 

blant senterets studenter iht. UiOs valgreglement. Dersom dette ikke lykkes 

oppnevnes representanten av dekanen etter forslag fra Studentutvalget.5  
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Begge kjønn bør være representert med minst 2 medlemmer, så langt det er 

mulig.  

 

Styremedlemmer som i løpet av styrets funksjonsperiode mister sin formelle 

tilknytning til senteret fratrer sine verv og erstattes evt. av aktuell 

vararepresentant. Ved behov velges eller oppnevnes nye medlemmer for den 

resterende perioden. 

 

Sak 11: STUDIETILBUD STUDIEÅRET 2022/2023, ref. sak 2021/3270 

  Saksnotat fulgte dagsorden. 

 

  Vedtak (enstemmig): 

Fakultetsstyret vedtar å anbefale overfor universitetsstyret at 

masterprogrammet Education opprettes, med oppstart høst 2022, og at 

masterprogrammet Higher Education legges ned, med siste opptak til høst 

2021. 

   

Sak 12: OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL VALGSTYRET VED 

FAKULTETET FOR PERIODEN 2021-2024, ref. sak 2021/3746 

 Saksnotat fulgte dagsorden. 

 

 Vedtak (enstemmig): 

 Fakultetsstyret oppnevner følgende medlemmer til valgstyret ved fakultetet 

for perioden 2021- 2024:  

 

 Professor Vibeke Grøver, IPED. Representant for fast vitenskapelige 

ansatte og leder av valgstyret  

 Avdelingsleder Siri Høgseth, ISP. Representant for de teknisk-

administrative ansatte  

 Stipendiat Alexander Jonas Viktor Selling, ILS. Representant for de 

midlertidig vitenskapelige ansatte  

 Petter Weber. Representant for studentene 

 o Randi Zimmer. Representant for studentene - varamedlem  

 

Fungeringsperioden for medlemmene av valgstyret er tilsvarende 

valgperioden for de ulike gruppene i styringsorganet. 

 

Sak 13: EVENTUELT 

 

a) Koronasituasjonen 

Dekanen orienterte om koronasituasjonen og om dennes påvirkning på 

ansattes arbeidsvilkår, studentenes studiesituasjon og fakultetets virksomhet. 

 

Styrets kommentarer fokuserte særlig på behovet for å planlegge for ulike 

scenarier ved studiestart kommende høst, samt ivaretakelse av ansatte også 
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gjennom å sørge for konkret kompensasjon for merutgifter som situasjonen 

medfører. 

 

Studentrepresentantene pekte særlig på behovet for også å ivareta førsteårs 

masterstudenter, samt studenter som i inneværende studieår enda ikke har 

opplevd en normal studiesituasjon  

 

Med hensyn til økonomisk kompensasjon av ansatte ble det kort orientert om 

et arbeid som er i ferd med å sluttføres av UiO sentralt. 

 

 
 
  
Rita Hvistendahl 
dekan 

Bård Kjos 
fakultetsdirektør 


