Universitetet i Stavanger

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Referat etter skriftlig behandling av saker til ansettelsesutvalget ved Det
humanistiske fakultet 27.11.17
Til stede:
Elaine Munthe, Brita Strand Rangnes, Rudy Garred, Aud Torill Meland
Tid og sted:
Skriftlig behandling av saker i perioden 24.11.17 – 27.11.17
UHAU 133/17 Opprykk til førstelektor i kunst og håndverk/forming etter kompetanse, UH-IBU,
30010207
Vedtak:
Mari Anne Ellingsen Gryte tildeles kvalifikasjonsopprykk til førstelektor i kunst og håndverk/forming fra
01.07.2017, l.pl 17.510, kode 1198. Dette på bakgrunn av enstemmig kompetanseerklæring avgitt av
sakkyndig komité 18.10.2017. Opprykk gis i samsvar med Forskrift om ansettelse og opprykk i
undervisnings- og forsker-stillinger § 2-4.
UHAU 137/17 Ansettelse doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, læringsmiljø og livsmestring,
UH-NSLA, 30074594
Vedtak:
Lene Vestad tilsettes i 4-årig stilling med 25 % pliktarbeid som doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap
–Læringsmiljø og livsmestring ved Læringsmiljøsenteret avd. Stavanger, l.pl. 17.515, kode 1017, st.id
30074594. Ansettelse ihht til lov om statens ansatte § 9 nr 1d.
Stavanger, 29.11.2017

UHAU 138/17 Ansettelse som førsteamanuensis i pedagogikk, UH-IBU, 30076954, 30076955
Vedtak:
Berit Zachrisen ansettes som førsteamanuensis i pedagogikk tilknyttet Kompetanse for mangfold ved
Institutt for barnehagelærerutdanning, l.pl 17.510, kode 1011, st.id 30076954, fra 16.12.17.
Stillingsstørrelsen er 30 %. Fast ansettelse foretas med hjemmel i Statsansatteloven § 9 nr 3.
Berit Zachrisen ansettes som førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanning,
l.pl 17.510, kode 1011, st.id 30076955, fra 04.01.18. Stillingsstørrelsen er 50 %. Den samlede
stillingsstørrelsen utgjør fra 04.01.18 80 %. Fast ansettelse foretas med hjemmel i Statsansatteloven § 9 nr
3.
139/17 Fravik fra krav om sakkyndig komité - Leder for samarbeid med utdanningssektorenuniversitetslektor i skoleutvikling, UH, 30076302
Vedtak:
Ansettelsesutvalget godkjenner fravik om krav til sakkyndig komité for ledig stilling som Leder for
samarbeid med utdanningssektoren- universitetslektor i skoleutvikling ved fakultet for
utdanningsvitenskap og humaniora. Fraviket gjøres i medhold av Uhl § 6-3 nr. 3.
HFAU 140/17 Ansettelse i midlertidig stilling som universitetslektor i pedagogikk, UH-IGIS, 30077028

Vedtak:
Marianne Tveitnes ansettes i midlertidig stilling som universitetslektor i pedagogikk ved Institutt for
grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, l.pl 17.510, kode 1009, i perioden 01.01.18 –
30.06.18. Ansettelsen foretas med hjemmel i Statsansatteloven § 9 nr 1 a.
Grete Marnburg
referent

