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HFAU 06/13 Godkjenning av utlysningstekst for stipendiatstilling i lesevitenskap ved SLF
Vedtak:
Ansettelsesutvalget godkjenner fremlagt forslag til utlysningstekst for ledig stipendiatstilling innen
lesevitenskap, tilknyttet programområdet Literacy og læring, ved Lesesenteret, med de endringene som
fremkom i møtet.

HFAU 07/13 Oppnevning av intern komité for vurdering av søkere til vikariat som
førsteamanuensis i engelskspråklig litteratur, IKS, st.id. 30048547
Vedtak:
Til å vurdere søkere til vikariat som førsteamanuensis i engelskspråklig litteratur ved Institutt for kultur og
språkvitenskap, oppnevnes følgende interne komité:
Brita Strand Rangnes, førstelektor i britisk litteratur, IKS
Benedikt Jager, førsteamanuensis i litteratur, IKS
Janne Stigen Drangsholt, førsteamanuensis i britisk litteratur, IKS (koordinator)

HFAU 08/13 Godkjenning av utlysningstekst for 3 stillinger i pedagogikk (2 faste og ett toårig
vikariat), IGIS
Vedtak:
Ansettelsesutvalget godkjenner fremlagt forslag til utlysningstekst for 3 ledige stillinger (2 faste og ett toårig
vikariat) i pedagogikk ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, med de endringer
som fremkom i møtet.

HFAU 09/13 Ansettelse i fast stilling som førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap, IKS,
st.id. 30045089
Vedtak:
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Jan Kristian Hognestad ansettes i fast stilling som førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap ved Institutt for
kultur og språkvitenskap, l.pl. 17.510, kode 1011. Dersom Hognestad skulle takke nei til stillingen, går tilbudet
videre til Sverre Stausland Johnsen.

HFAU 10/13 Godkjenning av utlysningstekst for ett-årig vikariat som førsteamanuensis i
engelsk språkvitenskap, IKS
Vedtak:
Ansettelsesutvalget godkjenner fremlagt forslag til utlysningstekst for ett-årig vikariat som førsteamanuensis i
engelsk språkvitenskap ved Institutt og kultur og språkvitenskap, med de endringer som fremkom i møtet.
Forslag til engelskspråklig utlysningstekst lagt fram i møtet og også godkjent.

HFAU 11/13 Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søkere til utlyst stilling som
doktorgradsstipendiat i idrett/kroppsøving, st.id 30047909, IGIS
Vedtak:
Til å vurdere søkere til doktorgradsstipendiat i idrett/kroppsøving ved Institutt for grunnskolelærerutdanning,
idrett og spesialpedagogikk innstilte instituttleder på følgende sakkyndige komité:
Professor Gunn Engelsrud, Norges Idrettshøgskole
Førsteamanuensis Geir Kåre Resaland, Høgskolen Sogn og Fjordane
Førsteamanuensis Sindre Dyrstad, Universitetet i Stavanger, koordinator
Ansettelsesutvalget vedtok at det skal oppnevnes et fjerde eksternt medlem i sakkyndig komité for vurderingen
av søkerne. Årsaken er at komitémedlemmet fra UiS, Sindre Dyrstad, har skrevet en artikkel sammen med en
av søkerne. Aktuell søker er også sønn av en ansatt i faggruppen idrett ved IGIS.
Det ble også besluttet at Dyrstad kun skal ha koordinerende oppgaver i vurderingsarbeidet, de to resterende
eksterne søkerne og den nye som må oppnevnes, vil ha vurderingsansvaret.
Saken ble dermed ikke vedtatt og sendes tilbake til enheten for oppnevning av et fjerde eksternt medlem.
Revidert sak vil bli tilsendt medlemmene av ansettelsesutvalget på sirkulasjon.

HFAU 12/13 Oppnevning av intern sakkyndig komite for vurdering av søkere til stilling som
stipendiat i utdanningsvitenskap, innen fagområdet pedagogikk/ spesialpedagogikk ved IGIS,
st.id. 30047908
Vedtak:
Til å vurdere søkere til stilling som stipendiat i utdanningsvitenskap, fagområdet pedagogikk/
spesialpedagogikk ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, oppnevnes følgende
interne komité:
Professor Stein Erik Ohna, IGIS
Førsteamanuensis Sissel Østrem, IGIS
Førsteamanuensis Aud Toril Meland, IFU

HFAU 13/13 Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søkere til to utlyste stillinger
som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i idrett/kroppsøving, st.id 30048027,
st.id 30047728, IGIS
Vedtak:
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Til å vurdere søkere til to faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i
idrett/kroppsøving ved institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk oppnevnes følgende
komité:
Professor Geir Jordet, Norges idrettshøgskole
Førsteamanuensis Merete Lund Fasting, Universitetet i Agder
Førsteamanuensis Rune Giske, Universitetet i Stavanger, koordinator
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